
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
    Số:          /UBND-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 8  năm 2020 
 

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo theo 

Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND 

và Thông báo số 183/TB-UBND 

của UBND tỉnh Lạng Sơn.   

 

 

 

 

 

Kính gửi:  
 

- Các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Theo Công văn số 125/UBND-TCKH ngày 03/02/2020 của UBND huyện đã 

ban hành về lập dự toán, chấp hành, công khai và quyết toán ngân sách nhà nước 

theo quy định tại Quyết định 52/2018/QĐ-UBND và Công văn số 720/UBND-

TCKH  ngày 08/4/2020 của UBND huyện về việc thực hiện kết luận tại Thông báo 

số 183/TB-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Định kỳ tháng, quý 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo về UBND 

huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp. Tuy nhiên, tính đến thời 

điểm 21/8/2020, có một số đơn vị thực hiện báo cáo, còn lại các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện báo cáo theo quy định (Có danh sách kèm 

theo). 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính theo đúng quy 

định. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện báo cáo định kỳ theo nội dung Công văn số 

125/UBND-TCKH và Công văn số 720/UBND-TCKH. Việc thực hiện báo cáo của 

các cơ quan, đơn vị sẽ làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như kết 

quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm của đơn vị. Nếu đơn vị nào không 

thực hiện báo cáo phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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