
 

  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-TCĐT   
V/v đôn đốc thực hiện báo cáo giải 

ngân vốn đầu tư công hàng tháng,  

6 tháng và hàng năm. 

 

    Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Các Ban quản lý thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2032/VP-KT 

ngày 26/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo về 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, ngày 05/6/2020 Sở Tài chính đã ban hành 

Công văn số 1129/STC-TCĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân 

vốn đầu tư công hàng tháng, 6 tháng và hàng năm (Công văn số 1129/STC-

TCĐT). Tại Công văn trên Sở Tài chính đã đề nghị các đơn chủ đầu tư báo cáo 

tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công định kỳ hàng tháng, 6 tháng 

đầu năm và hàng năm; tính đến thời điểm hiện tại Sở Tài chính nhận được số 

liệu báo cáo của các đơn vị, cụ thể như sau: 

- Đối với báo cáo hàng tháng năm 2020 (báo cáo 5 tháng):  

+ Đã nhận được báo cáo của 09 đơn vị; trong đó: 07 đơn vị nhận qua hệ 

thống văn bản quản lý và điều hành, 02 đơn vị nhận qua hộp thư điện tử và chưa 

phát hành văn bản chính thức. Về thời hạn gửi báo cáo: 03 đơn vị gửi báo cáo 

đảm bảo thời hạn quy định, 06 đơn vị gửi báo cáo chậm.   

+ Số đơn vị chưa gửi báo cáo là 30 đơn vị. 

 (Có danh sách các đơn vị kèm theo – Phụ lục số 01) 

- Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm 2020: 

 + Đã nhận được báo cáo của 16 đơn vị; trong đó: 08 đơn vị nhận qua hệ 

thống văn bản quản lý và điều hành, 08 đơn vị nhận qua hộp thư điện tử và chưa 

phát hành văn bản chính thức. Về thời hạn gửi báo cáo: 10 đơn vị gửi báo cáo 

đảm bảo thời hạn quy định, 06 đơn vị gửi báo cáo chậm.   

+ Số đơn vị chưa gửi báo cáo là 23 đơn vị. 

(Có danh sách các đơn vị kèm theo– Phụ lục số 02) 

Để thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và tham mưu cho UBND 

tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gửi Bộ 

Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước đảm bảo về nội dung và 

thời gian theo quy định. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị chủ đầu tư thực hiện 



2 

 

nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo nội dung Công văn số 1129/STC-

TCĐT. 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:           
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo);                          

- Lãnh đạo Sở;                                  

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TCĐT.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

3 Ban Dân tộc 

4 Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

5 Ban Quản lý XD và bảo trì hạ tầng GT ( trực thuộc Sở GTVT) 

6 Ban QLK KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

7 Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT 

8 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

9 Công an tỉnh 

10 Chi cục Nông nghiệp và PTNT 

11 Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn 

12 Công ty TNHH Huy Hoàng 

13 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

14 Sở Công thương 

15 Sở Giáo dục và Đào tạo 

16 Sở Giao thông Vận tải 

17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

18 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

19 Sở Nông nghiệp và PTNT 

20 Sở Nội vụ 

21 Sở Tài nguyên và Môi trường 

22 Sở Y tế 

23 Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

24 Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 

25 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
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26 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

27 Trường Quân sự địa phương 

28 Văn phòng Tỉnh ủy 

29 UBND các huyện và thành phố 

30 Phòng TCKH các huyện thành phố 
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