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                 Kính gửi:   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 tra việc 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.  

Trong đó, nội dung thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng việc lập, giao và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách các xã, thị 

trấn thuộc UBND huyện; Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, 

các loại quỹ, các nguồn huy động đóng góp của Nhân dân (kể cả kinh phí 

chương trình mục tiêu, kinh phí ủy quyền, xây dựng nông thôn mới); việc chấp 

hành các chế độ về quản lý kinh tế, tài chính, thuế; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và thực hiện các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng một số công 

trình, dự án do UBND huyện, các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn 

làm chủ đầu tư; việc đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT của các đơn vị nhận thầu 

tư vấn, xây lắp có liên quan. Thời gian thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố 

Quyết định thanh tra; Thời kỳ thanh tra năm 2018, 2019 (khi cần thiết có thể 

xem xét số liệu, tình hình trước và sau thời kỳ nói trên). 

Để đảm bảo thời gian cũng như kế hoạch của Đoàn Thanh tra, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách có liên quan về việc lập dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2018, 2019. 

2. Kiểm tra, rà soát lại về hồ sơ chứng từ, sổ kế toán, công tác hạch toán 

cụ thể: 

- Về chứng từ: Kiểm tra chứng từ còn thiếu, chưa đầy đủ, chưa đảm bảo 

tính pháp lý kịp thời hoàn thiện, bổ sung. Chứng từ phải được đóng cặp theo 

từng loại, lưu trữ đúng quy định, trên mỗi tập chứng từ (thu, chi, chuyển khoản) 

phải có bảng kê chứng từ. 

- Về số liệu: Kiểm tra tính cân đối giữa sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán 

chi tiết; các báo cáo liên quan đến công tác kế toán. Khắc phục những thiếu sót 

mà công tác quyết toán đã chỉ ra. 



- Về Sổ sách: Sau khi hoàn chỉnh về công tác hạch toán, tính chính xác 

của số liệu kế toán phải in đầy đủ và ký các thành phần theo quy định. Sổ phải 

đóng bìa cẩn thận theo mẫu quy định của từng loại sổ.  

3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác vận động thu các khoản 

đóng góp tự nguyện của nhân dân. 

4. Hồ sơ công khai dự toán, quyết toán NSNN, công khai sử dụng nguồn 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, công khai 

quản lý các quỹ có từ nguồn đóng góp của nhân dân; công khai sử dụng tài sản 

nhà nước các năm. 

5. Kiểm tra lại hồ sơ kiểm kê tài sản, tài chính, đưa toàn bộ tài sản hữu 

hình, tài sản vô hình thuộc UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng vào phần 

mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán để theo dõi theo đúng quy định. Đối với 

tài sản trường học đề nghị lập biên bản bàn giao sang đơn vị trường học quản lý 

sử dụng đồng thời hạch toán giảm tài sản.   

Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị triển khai./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên;  

- Chủ tich, các PCT UBND huyện (BC); 

- Lưu VT, TCKH. 
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