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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1203/UBND-TCKH 
V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án 

hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019 

          Hương Khê, ngày 01 tháng  7  năm 2019 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2302/STC-TCĐT ngày 24/6/2019 của Sở Tài chính 

về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019; 

để có số liệu tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành gửi Sở Tài chính 

theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 

thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Tài chính-Kế hoạch) theo mẫu số 11/QTDA và phụ lục 01 đính kèm 

(riêng phụ lục 01 yêu cầu tổng hợp chi tiết từng dự án). Thời gian gửi báo cáo, 

chậm nhất vào ngày 03/7/2019 (file điện tử gửi qua email: haixd7@gmail.com). 

Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo kịp 

thời, đúng thời gian quy định; nếu đơn vị nào đến thời điểm trên không có báo cáo 

hoặc chất lượng báo cáo không đảm bảo, làm ảnh hưởng tiến độ công việc, phải 

chịu trách nhiệm trước UBND huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính-KH; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Văn Việt 
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