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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 145/TB-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày12tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công quản lý, cấp phát vốn đầu tư nguồn cân đối  

ngân sách địa phương năm 2018 theo Quyết định số 4050/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách địa phương 

năm 2018;Ban Giám đốc Sở Tài chính phân công và thông báo trách nhiệm cụ 

thể cho các phòng về quản lý, cấp phát vốn các công trình, dự án theo Phụ lục 

01, 02, 03, 04ban hành kèm theo. 

Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Đối với các nhiệm vụ giao cho phòng Tài chính đầu tư: Căn cứ kế hoạch 

vốn, phòng Tài chính đầu tư phối hợp và thống nhất với phòng Ngân sách báo 

cáo và tham mưu Ban Giám đốc Sở để thực hiện nhập dự toán theo từng dự án 

sau khi phòng Ngân sách phiên nguồn. 

- Đối với các nhiệm vụ giao cho phòng Ngân sách: Căn cứ tiến độ triển 

khai thực hiện, hồ sơ thanh toán theo chế độ quy định, thực hiện chuyển kinh phí 

cho các đơn vị theo hình thức Lệnh chi tiền hoặc cấp bằng dự toán tùy theo từng 

trường hợp cụ thể. 

- Đối với các nhiệm vụ giao cho phòng Tài chính doanh nghiệp: Các 

phòng thực hiện thông báo bổ sung dự toán cho các đơn vị theo nội dung từng 

nguồn vốn, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh làm căn cứ thực hiện. Thực 

hiện nhập dự toán sau khi phòng Ngân sách phiên nguồn. 

- Đối với nguồn vốn bố trí để thu hồi vốn ứng trước: Phòng Tài chính đầu 

tưthực hiện các thủ tục hoàn trả vốn ứng, nhập dự toán và phối hợp Kho bạc Nhà 

nước tỉnh thu hồi vốn ứng kịp thời cho ngân sách tỉnh ngay từ đầu năm. 

- Đối với nguồn vốn chưa được phân bổ chi tiết, sau khi có Quyết định 

phân bổ cụ thể của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở sẽ có Văn bản phân công bổ 

sung cho các phòng liên quan thực hiện. 

- Đối với các nội dung chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu tiền sử 

dụng đất: Việc chuyển nguồn để thanh toánđược thực hiện trên cơ sở tiến độ thu 

ngân sáchvà khối lượng thực hiện cụ thể. 

- Các phòng được phân công quản lý vốn có trách nhiệm thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân của các công trình, dự 

án; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ (tháng, quý) có xác nhận của 
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Kho bạc Nhà nước; gửi phòng Ngân sách để tổng hợp chung, báo cáo Ban Giám 

đốc Sở xem xét, chỉ đạo; Tổng hợp Báo cáo quyết toán các nguồn vốn năm 2018 

(ngoài việc tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách) theo quy định. 

Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh trên cơ sở nội dung trên phối hợp chặt chẽ 

với Sở Tài chính để triển khai thực hiện; Trường hợp có vướng mắc đề nghị phản 

ánh kịp thời về Sở Tài chính để cùng phối hợp xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh (để phối hợp); 

- Các phòng: TCĐT, TCDN, NS; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Sơn 
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