UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 1186/STC-TCĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

V/v đôn đốc thực hiện công khai
số liệu quyết toán vốn đầu tư
năm 2020.

Kính gửi: Các đơn vị chủ đầu tư
Thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài
chính về Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ,
quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà
nước.
Ngày 22/5/2020, Sở Tài chính có Công văn số 1014/STC-QLNS về việc
chấn chỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh
(PAPI) năm 2020, trong đó có nội dung thực hiện công khai tài chính đối với
việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước hàng năm
theo quy định tại Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/2/2005 của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo của các đơn vị về
công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã được phê duyệt từ
đầu năm 2020 đến nay.
Để có số liệu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện công khai tài chính các nội dung
thuộc quyền quản lý đối với số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo mẫu số 04/CKTC-ĐTXD của Thông
tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính).
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư
khi dự án hoàn thành về Sở Tài chính trước ngày 18/6/2020.
(Gửi kèm biểu mẫu số 04/CKTC-ĐTXD và danh sách các đơn vị nhận
công văn )
Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
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Danh sách các đơn vị chủ đầu tư nhận công văn
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo
dục và Đào tạo, Giao thông vận tải;
- Đài phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy lợi;
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND các huyện: Lộc Bình; Hữu Lũng; Văn Quan; Tràng Định.

