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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn  

tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 08/6/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì họp chuyên đề để xem xét dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ 

quan: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tư 

pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh 

đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Tài chính trình bày dự thảo, ý kiến tham gia của các 

thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, 

thời hạn lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết, đúng quy 

định tại Điều 29, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định, Sở Tài chính đã chủ 

động thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Qua thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Quyết 

định do Sở Tài chính soạn thảo. Tuy nhiên để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự 

thảo, yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tại cuộc họp, đồng 

thời nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cụ thể sau: 

- Sửa tên gọi của văn bản cho phù hợp với nội hàm, bố cục các nội dung 

chính trong dự thảo Quyết định. 

- Nghiên cứu biên tập gộp nội dung điểm a, b tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

3 dự thảo để đảm bảo quy định bao quát các chủ thể. 
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- Rà soát, xác định lại các mốc thời gian lập, gửi báo cáo quyết toán, xét 

duyệt báo cáo đảm bảo thời hạn yêu cầu của Trung ương, phù hợp với thời gian 

kỳ họp HĐND các cấp. 

- Xem xét biên tập lại khoản 2 Điều 4 dự thảo theo hướng bỏ khổ cuối 

trang 3; bỏ quy định thời gian áp dụng cho công tác quyết toán niên độ năm 

2022 tại khoản 1, Điều 5 dự thảo. 

Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét  

ban hành theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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