
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:       /BDT-CSDT 
 

V/v cung cấp chứng từ, tài liệu các kiến 

nghị chưa thực hiện của KTNN tại 

Công văn số 1257/KTNN-PC ngày 

03/12/2021  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 12 năm 2021 
 

 
 

      
          

       Kính gửi:  
- Sở Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Thành,  
Cầu Ngang, Trà Cú; 

- UBND xã Long Hiệp, huyện Trà Cú. 
 

 

Căn cứ Công văn số 1257/KTNN-PC ngày 03/12/2021 của Kiểm toán 
Nhà nước về báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN (đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 6539/UBND-CNXD ngày 10/12/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1257/KTNN-PC ngày 03/12/2021 

của Kiểm toán Nhà nước (đính kèm). 

Để có cơ sở báo cáo theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước và UBND 
tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp đôn đốc UBND các huyện: 

Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú khẩn trương thực hiện một số nội dung như 
sau: 

- Đề nghị UBND huyện Cầu Ngang nộp trả về ngân sách tỉnh 
111.416.000 đồng kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi theo Thông báo số 989/TB-

KTNN ngày 18/11/2019. 

- Đề nghị UBND các huyện: Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang nộp trả 

về ngân sách tỉnh 765.650.987 đồng kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi theo Thông 
báo kết quả kiểm toán 748/TB-KTNN ngày 21/12/2020. 

- UBND huyện Trà Cú chỉ đạo UBND xã Long Hiệp yêu cầu nhà thầu thi 
công (Công ty TNHH MTV Phước Hoàng) lắp đầy đủ hạng mục biển tên công 

trình và các biển báo giao thông theo đúng thiết kế được duyệt và theo yêu cầu 
của Nhà tài trợ. 

Chậm nhất đến ngày 14/12/2021, UBND các huyện nêu trên phải gửi 
chứng từ, tài liệu bổ sung về Ban Dân tộc để tổng hợp và báo cáo Vụ Pháp chế - 
Kiểm toán Nhà nước và UBND tỉnh. Quá thời gian nêu trên, địa phương nào 

không gửi chứng từ, tài liệu bổ sung theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước sẽ 
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Đồng thời, Ban Dân tộc đề nghị Sở Tài chính phối hợp rà soát kế hoạch 
vốn hết nhiệm vụ chi của các dự án khi quyết toán hoàn thành nguồn vốn viện 

trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len từ năm 2016-2020, làm cơ sở tham 
mưu cho UBND tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng để đầu tư 
các công trình trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh. 

Ban Dân tộc đề nghị quý Sở và Ủy ban nhân dân các huyện quan tâm phối 
hợp chỉ đạo, thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Hà Thanh Sơn 
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