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HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:           /UBND-VP 

V/v chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ 

thanh toán tại Kho bạc nhà nước  

huyện Cao Lộc. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Cao Lộc, ngày      tháng 8  năm 2020 

 

 

          Kính gửi:  - Kho bạc nhà nước huyện Cao Lộc; 

       - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; 

       - UBND các xã, thị trấn. 
        

Trong thời gian qua, Kho bạc nhà nước huyện đã có nhiều cố gắng trong 

việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thanh toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, 

chủ đầu tư trên địa bàn huyện, thực hiện kiểm soát các khoản chi đảm bảo theo 

đúng các quy định; công tác giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công cơ 

bản kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và góp 

phần vào việc giảm bớt các khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt đông trên địa 

bàn huyện.  

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, chủ 

đầu tư có ý kiến về việc cán bộ Kho bạc nhà nước huyện hướng dẫn chỉnh sửa, 

bổ sung hồ sơ chưa tận tình, dẫn đến việc hồ sơ thanh toán phải chỉnh sửa gửi đi, 

gửi lại nhiều lần làm mất nhiều thời gian và ảnh hưởng dến tiến độ thanh toán, 

giải ngân của các đơn vị, chủ đầu tư. 

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vướng mắc nêu trên, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Kho bạc nhà nước huyện, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu 

tư dự án, đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực 

hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Đối với Kho bạc nhà nước huyện: 

Ban lãnh đạo kiểm tra làm rõ và chấn chỉnh đối với các cán bộ thực hiện 

việc kiểm soát chi khi tiếp nhận hồ sơ cần kiểm tra kỹ, nếu hồ sơ của đơn vị có 

sai sót thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung một lần, tránh tình trạng phải sửa 

nhiều lần dẫn đến việc chậm thanh toán, giải ngân. Báo cáo kết quả giải quyết 

về UBND huyện trước ngày 25/8/2020 để chấn chỉnh kịp thời. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư: 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chỉ đạo bộ phận chuyên môn, kế 

toán đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh toán theo đúng quy 

định; kiểm tra kỹ hồ sơ thanh toán trước khi gửi Kho bạc nhà nước huyện; phối 

hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước huyện trong việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ 

nhằm tránh tình trạng gửi đi, gửi lại nhiều lần. Báo cáo UBND huyện những khó 
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khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng theo quy định 

hiện hành. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị, chủ 

đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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