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BÁO CÁO 

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 

(do UBND huyện, xã, thị trấn thực hiện) 

 

 

Thực hiện Công văn 55/STC-TCĐT, ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính 

về việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo theo các nội dung sau: 

1. Số công đã phê duyệt quyết toán trong năm 2020: 53 công trình 

2. Số công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán: 30 công trình, 

trong đó: 

- Số công trình đã nộp hồ sơ quyết toán: 5 công trình 

+ Công trình trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 5 công trình 

+ Công trình chậm phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng: Không 

+ Công trình chậm phê duyệt quyết toán từ 24 tháng trở lên: không 

- Số công trình chưa nộp báo cáo quyết toán: 25 công trình 

+ Công trình trong thời hạn lập báo cáo quyết toán: 6 công trình 

+ Công trình chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng: 9 công trình 

+ Công trình chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên: 10 công 

trình 

(Chi tiết có các Phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 các 

công trình do UBND huyện, xã, thị trấn quyết định đầu tư, kính gửi Sở Tài 

chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
   

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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