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UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phuic

So: 510/UBND-KTTH

Minh Long, ngày 30 tháng 6 näm 2022

V/v cung cp h so, tài 1iu
phic v11 kiêm toán Ngân sáeh
dja phucing närn 2021
KInh gui:
- Các co quan, don vj: Phông Giáo diic và
Dào tao, Tài chinh - Ké hotch huyn;
- Các don vj dr toán trên dja bàn huyn.
Thirc hin theo Côn van s 2803/STC-NS ngày 28/06/2022 cUa Sâ Tài
chInh tinh Quâng Ngãi ye vic cung cap ho so, tài 1iu phiic vi kiêm toán Ngân
sách da phucing näm 2021; UBND các huyn yêu câu CC cci quan, don vj lien
quan cung cap ho so, tài 1iu lien quan theo yêu câu cüa To kiêm toán, ciii the
nhusau:
1. Chi tiêt cong tác phân bô d? toán chi sr nghip Giáo dic - Dào tao näm
2021 cüahuyn.
2. TInh hInh quãn 1, sir dçing kinh phi bô sung có mic tiêu do ngân sách
tinh cap näm 2021.
3. Bang tng hqp (theo tüng quyt djnh hoc Cong van) xr 1 chichuyn
nguôn näm 2020 sang nàm 2021 và 11am 2021 sang 2022 (gom cà chi dâu tu và
chi thuing xuyên).
4. Thuyt minh TInh hInh phân b và sü diing kt du ngân sách nãrn 2020
sang näm 2021 và nàm 2021 sang näm 2022 (neu có);
5. Báo cáo vjc trIch tao ngun và quán 1 sir diing ngun CCTL näm
2021 dâ du'cic Só Tài chInh thârn tra (nêu co), hoc Báo cáO cüa dja phircing
trInh S Tài chInh thâm tra.
6. Báo cáo tInh hInh thirc hin cho ngui hoat dng không chuyên trách
cap xã theo Quyêt djnh so 26/201 4/QD-UBND ngày 09/6/2014 cüa UBND tinh
và Nghj quyêt so 20/2020/NQ-HDND cüa HDND tinh ngày 10/12/2020.
7. Báo cáo vic thirc hin Ngh quyt s 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 cüa
ChInh phü và xi.r 1 nguOn tiêt kim.
8. Báo CáO lam rO s dir TK tin gin các don vj, tai các xa (TK 3711,
3712, 3713 3723,...).
9. TInh hInh thrc hin kinh phi sr nghip có tInh chat du tu (co yêu CU
và ph%1 biêu dInh kern chi tiêt tirng huyn).
(Chi tié't theo Ban chyp van s 2803/S TC-QLGcS ngày 2 8/6/2022
cz.a Sà Tài chInh tinh Quáng Ngài và các biêu dInh kern)

Thai gian cung cp tài 1iu tru'ó'c ngày 02/7/2022, ho so cung cap dê ngh
güi kern van ban có k)2, dóng dau cüa lãnh do don vj gü'i ye UBND huyn
(thong qua phOng Tài chInh- Ké hogch), dông thi cung cap qua hp thu din tü
tckh-minhlong@quangngai.gov.vn
UBND các huyn d nghj các Co quan, don vj nghiêm tiic thrc hin./.
]'\To'j n/ian:
- Nhu trén;

- CT, các PCT UBND huyn;
- C, PCVP;
- Lni VT.
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