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Số:  3097  /UBND-KT&HT 
 

V/v rà soát, bổ sung số liệu phục 

vụ thanh tra theo KH năm 2020 

CỘNG  Ò  XÃ  ỘI C   NG Ĩ  VIỆT N M 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

Can Lộc, ngày  18   tháng 9 năm 2020 

 
Kính gửi: 

                                    - Trưởng Ban quản lý dự án huyện; 

                                    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

       Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-TT ngày 07/9/2020 của Thanh tra tỉnh về 

việc thanh traviệc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, 

tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý tài chính 

ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Can Lộc. Sau khi đoàn 

thanh tra kiểm tra số liệu các đơn vị đã báo cáo. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Trưởng Ban quản lý dự án huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các 

nội dung sau và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Kinh tế và 

Hạ tầng) trước 15h ngày 21/9/2020: 

1.  an quản lý dự án huyện: Kiểm tra, rà soát lại số liệu đã báo cáo, bổ 

sung những công trình còn thiếu, báo cáo các công trình thực hiện từ năm 2017 

đến nay, lưu ý đối với những dự án triển khai trước đó (trước ngày 1/1/2017), 

nhưng kết thúc sau ngày 1/1/2017 thì báo cáo từ khi bắt đầu (tên dự án, tổng 

mức đầu tư, giá trị dự toán được duyệt, giá trị trúng thầu hoặc chỉ định thầu, tên 

nhà thầu thực hiện, giá trị đã nghiệm thu, giá trị đã thẩm tra quyết toán, giá trị đã 

thanh toán, công nợ …). 

2.  y ban nhân dân các xã, thị trấn: Kiểm tra, rà soát lại số liệu đã báo 

cáo, bổ sung những công trình còn thiếu, báo cáo các công trình thực hiện từ 

năm 2017 đến nay, lưu ý đối với những dự án triển khai trước đó (trước ngày 

1/1/2017), nhưng kết thúc sau ngày 1/1/2017 thì báo cáo từ khi bắt đầu (tên dự 

án, tổng mức đầu tư, giá trị dự toán được duyệt, giá trị trúng thầu hoặc chỉ định 
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thầu, tên nhà thầu thực hiện, giá trị đã nghiệm thu, giá trị đã thẩm tra quyết toán, 

giá trị đã thanh toán, công nợ …).  

(Kèm theo biểu mẫu và các công trình đã báo cáo). 

Đây là nội dung quan trọng để phục vụ đoàn thanh tra tỉnh trong thời gian 

thanh tra tại huyện Can Lộc. Giao Trưởng Ban quản lý dự án huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, báo cáo đúng thời gian 

quy định các nội dung trên, chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của đơn vị mình, 

sau thời gian trên các đơn vị không báo cáo thì chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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