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Kính gửi:  

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện (Chủ đầu tư)1; 

- Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số     /CV-TCKH ngày 30 

tháng 9 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về tổng hợp danh sách các dự 

án thuộc cấp huyện quản lý vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành. Qua xem xét nội dung, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin: Công khai danh sách các chủ đầu tư vi phạm 

thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại khoản 3 

Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ trên Trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà (Chi tiết tại phụ biểu đính kèm). 

2. Các đơn vị Chủ đầu tư có tên trong danh sách tại mục 1 tiến hành tổ 

chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong 

việc vi phạm thời gian lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Báo cáo 

kết quả xử lý về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 

07/10/2022. 

Đồng thời, đối với các dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 

đề nghị các đơn vị Chủ đầu tư khẩn trương lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn 

thành theo đúng mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 96/2021/TT-

BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài 

chính - Kế hoạch) trước ngày 07/10/2022 để triển khai thẩm tra, phê duyệt theo 

quy định.  

3. Phòng Nội vụ: Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý 

nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thời gian lập 

báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, hoàn thành trước ngày 

                                           
1 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Công an huyện. 
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14/10/2022. Làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, 

khen thưởng hàng năm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch (Cơ quan thường trực Tổ thẩm tra phê 

duyệt quyết toán Dự án hoàn thành) phối hợp với các đơn vị liên quan 

- Đối với những dự án đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tiếp tục 

đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán đảm bảo theo đúng quy định . 

- Đối với các dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, sau 

ngày 07/10/2022 các đơn vị chủ đầu tư chưa lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án 

hoàn thành, thì tổng hợp danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

xử lý theo quy định. 
 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Nhóm I, II, III Tổ thẩm tra QT DAHT; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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