
       ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN NGHI XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            

     Số:         /UBND-TCKH              Nghi xuân, ngày       tháng      năm 2022 
                                                                

V/v đẩy mạnh công tác quyết toán  

vốn đầu tư công dự án hoàn thành 

      

                             Kính gửi:   

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ban QLDA ĐT XDCB huyện; 

- Ban QL KDL Xuân Thành và các CTCC; 

- UBND các xã, thị trấn. 
                                                                                 

Thực hiện Công văn số 8590/SKHĐT-TĐGSĐT, ngày 21/12/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư  công dự 

án hoàn thành, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân yêu cầu các đơn vị thực hiện 

theo các nội dung sau: 

1. Thực hiện việc lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP 

ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 

dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ 

Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán kể 

từ ngày 01/01/2022. 

2. Rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn 

giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân 

chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ 

trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, đề xuất các biện pháp xử lý 

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 

thành hàng năm thuộc phạm vi quản lý (Chi tiết theo các mẫu biểu đính kèm). 

Báo cáo bằng văn bản gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch và qua phần 

mềm hồ sơ công việc hoặc trước ngày 14/01/2022.  

Các đơn vị phối hợp, thực hiện nghiêm túc, báo cáo đầy đủ, chính xác 

thông tin, đảm bảo đúng thời gian quy định để phòng Tài chính - Kế hoạch tổng 

hợp số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tài chính./. 

 
Nơi nhận:                     
- Như trên;                    
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.                                                                            
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Viết Hưng 
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