ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4293 /UBND-QLĐT

Lào Cai, ngày 15 tháng09 năm 2022.

V/v đôn đốc kiểm tra, thực hiện thu
hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu
hồi.

Kính gửi:

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- BCH Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai;
- Các Ban QLDA tỉnh (ODA, XD, GT);
- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố
Lào Cai.

Thực hiện văn bản số 8915/BTC-ĐT ngày 07/9/2022 của Bộ Tài chính về
tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn NSNN và đôn đốc kiểm tra,
đánh giá thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi. Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đối với các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ; hoặc chủ đầu tư đã
giải thể; nhà thầu phá sản: Yêu cầu các chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng dự án đã thực hiện từ nhiều năm
nhưng chưa thu hồi hết số vốn đã tạm ứng, đồng thời thực hiện các biện pháp
nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại Kho bạc
Nhà nước theo quy định.
- Đối với các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành: Khẩn
trương nghiệm thu khối lượng, hoàn tất thủ tục thanh toán để làm việc với Kho
bạc Nhà nước thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.
2. Đối với số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi: Giao Sở Tài chính chủ trì,
phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát số vốn tạm ứng quá hạn, tham mưu đề
xuất biện pháp thu hồi, xử lý các chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét.
3. Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, lập danh mục các dự án có số dư tạm ứng
quá hạn chưa thu hồi, gửi cho các chủ đầu tư để thực hiện; hàng tháng tổng hợp
báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo
dõi, đôn đốc).
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU,UBND tỉnh (b/cáo);
- LĐ Văn phòng;
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,TH3,QLĐT1
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