
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    
Số:             /STC-ĐT     Sóc Trăng,  ngày      tháng 4 năm 2020     

V/v công khai tình hình quyết 

toán dự án hoàn thành sử dụng 

vốn nhà nước năm 2019 

        

     Kính gửi: 

            - Các chủ đầu tư cấp tỉnh, 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                      tỉnh Sóc Trăng.                                                                                                                                                                                     
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1632/VP-XD ngày 15/4/2020 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc xử lý các tồn tại trong thực hiện công tác 

quyết toán dự án hoàn thành; 

Căn cứ Công văn số 4100/BTC-ĐT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài chính 

về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà 

nước năm 2019, 

Để biết được thông tin về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử 

dụng vốn nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sở Tài chính công 

khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019 

trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, tại địa chỉ 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn (chuyên mục: Tài chính đầu tư). Trong 

đó, Bộ Tài chính lưu ý về việc chấp hành thời gian báo cáo, về chất lượng báo 

cáo, về tình hình quyết toán… 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Tài 

chính (Phòng Tài chính Đầu tư) để kịp thời xử lý./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- Phòng TCKH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VP, ĐT. 
          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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