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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng       năm   

                             

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi làm việc với các ngành liên quan về tình hình giải ngân  

và quyết toán vốn ngân sách nhà nước 

 

Sáng ngày 29/12/2022, tại Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện, đồng 

chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với các ngành 

về tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Sau khi nghe Trưởng phòng TC-

KH báo cáo tình hình giải ngân và quyết toán vốn ngân sách nhà nước (ngân 

sách trung ương và ngân sách địa phương) trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia 

của các đồng chí dự họp; đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, chủ 

trì cuộc họp kết luận: 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các đơn vị được giao làm chủ đầu tư: 

1. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

Nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện trong giải ngân và quyết 

toán vốn ngân sách nhà nước. 

 Đơn vị, địa phương nào có kết quả giải ngân và quyết toán vốn ngân sách 

nhà nước đạt thấp, không giải ngân được, không đúng quy định, không đạt kế 

hoạch đề ra...., thì phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện. 

2. Giao trưởng phòng TC-KH tổng hợp và báo cáo cụ thể kết quả giải 

ngân và quyết toán vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện (ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương); hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước 

16h00’ ngày 30/12/2022. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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