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    THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ,  

chính sách an sinh xã hội từ năm 2019 trở về trước 
 

 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính thẩm định quyết 

toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2019 trở về trước 

do trung ương ban hành, Giám đốc Sở giao: 

1. Các phòng: NSHX, HCSN, NS, TCDN phối hợp với các đơn vị, địa phương 

tiến hành tổng hợp và báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách 

trong năm 2019; đồng thời, rà soát và tổng hợp, báo cáo những chế độ, chính sách từ 

năm 2018 trở về trước chưa quyết toán với Bộ Tài chính (nếu có), gửi báo cáo (bằng 

văn bản và kèm theo 02 bộ hồ sơ: Quyết định phân bổ, Quyết định cấp kinh phí,…) về 

phòng Ngân sách trước ngày 19/3/2020 (Mẫu báo cáo chi tiết theo các phụ biểu đính 

kèm và được gửi trên Mục nhắc việc - Hệ thống TD của các Trưởng phòng). 

2. Phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng tổng hợp chung, báo cáo Ban 

Giám đốc trước ngày 27/3/2020 để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính thẩm định, 

cấp hỗ trợ kinh phí cho địa phương triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu quy định. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, thường xuyên đôn đốc các phòng triển khai 

đúng thời gian quy định. 

Yêu cầu Trưởng các phòng nghiêm túc tổ chức thực hiện kịp thời./. 
 

 Nơi nhận: 
 - BGĐ Sở; 

 - Các phòng: NSHX, HCSN, NS,  

   TCDN, VP; 

 - Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

 

 Hà Văn Trọng 
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