Ký bởi Sở Tài chính
Tỉnh Hà Tĩnh
sotaichinh@hatinh.gov.
vn
Giờ ký: 2019.04.01
16:38:45 +07:00

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Số: 1000/TB-GĐ

THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
Về việc phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
năm 2018 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước

Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-KTNN ngày 28/11/2018 của Tổng
Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019; trên cơ sở kế hoạch và
nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm toán Nhà nước Khu vực II về việc thực hiện
kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Hà Tĩnh; Để kịp thời tổng
hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, Ban Giám đốc Sở yêu
cầu Trưởng các phòng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Các phòng NS, NSHX, HCSN, TCĐT, TCDN, Thanh tra Sở:
- Trên cơ sở nội dung và biểu mẫu theo yêu cầu của các Tổ kiểm toán, các
phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các tài liệu, số liệu và biểu mẫu về
quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 thuộc lĩnh vực phòng mình phụ
trách, gửi Đoàn Kiểm toán trước ngày 20/4/2019; đồng thời thường xuyên báo
cáo phòng Ngân sách tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc phát sinh để
kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Giám đốc xem xét, xử lý.
(Nội dung tài liệu, số liệu, biểu mẫu được phân công tổng hợp, báo cáo cụ
thể tại các Phụ lục kèm theo)
- Chủ động báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách mảng để giải trình, thống nhất
nội dung, số liệu quyết toán với các Tổ Kiểm toán trong quá trình thực hiện.
- Đối với việc kiểm toán tại các đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực quản lý,
các phòng chủ động phối hợp thực hiện theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán.
- Đối với việc kiểm toán một số chuyên đề lồng ghép tại các cơ quan quản
lý nhà nước, sau khi có yêu cầu của Đoàn Kiểm toán, phòng Ngân sách sẽ tham
mưu phân công cụ thể để triển khai thực hiện.
2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng nêu trên báo cáo
Ban Giám đốc tiến độ thực hiện và tổng hợp chung quyết toán ngân sách địa
phương năm 2018; đồng thời tham mưu Ban Giám đốc xử lý các vướng mắc
phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện
các nội dung trên.
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Đề nghị Ban Giám đốc Sở theo phân công phụ trách các mảng chỉ đạo tổ
chức triển khai thực hiện. Trưởng các phòng liên quan chủ động thực hiện các
nội dung đảm bảo tiến độ yêu cầu./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng: NS, NSHX, HCSN, TCĐT,
TCDN, Thanh tra Sở, VP;
- Lưu: VT, NS.
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