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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 30/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính
Thực hiện Công văn số 14726/BTC-TTr ngày 30/10/2013 của Thanh tra Bộ
Tài chính về kết luận ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế niên ñộ 2012; UBND tỉnh
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị cấp tỉnh, UBND thành phố Huế khẩn
trương thực hiện các kiến nghị của ðoàn Thanh tra có liên quan ñến các cơ quan,
ñơn vị mình quản lý sau ñây:
1. Tổ chức tổng kết, kiểm ñiểm rút kinh nghiệm về những sai sót ñược phát
hiện trong quá trình thanh tra ñể có những giải pháp khắc phục, tham mưu UBND
tỉnh sửa ñổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp và tăng cường công tác quản
lý tài sản và ngân sách nhà nước theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.
2. Về thực hiện xử lý tài chính:
Cục Thuế tỉnh thực hiện truy thu các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm
2012 của Công ty TNHH Bia Huế, thuế phải nộp của nhà thầu tại Ban ðầu tư và
Xây dựng Bệnh viện ða khoa tỉnh Thừa Thiên Huế ñể nộp kịp thời vào ngân sách
nhà nước.
Sở Giao thông Vận tải chỉ ñạo Ban ðầu tư và Xây dựng Giao thông giảm trừ
giá trị trúng thầu, giá trị hợp ñồng và giá trị nghiệm thu khi thanh toán công trình
ñường cứu hộ cứu nạn Thị trấn Phong ðiền - ðiền Lộc.
UBND thành phố Huế giảm trừ giá trị hợp ñồng, giá trị nghiệm thu thanh
toán tại dự án xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Huế; công trình ñường
Cao Bá Quát nối dài; công trình bó vỉa, thoát nước một số tuyến thuộc 4 phường
Kinh thành Huế.
3. Sở Tài chính
a) Kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện kết luận của Thanh tra ñối với các cơ
quan, ñơn vị. Trong trường hợp cần thiết, giao Giám ñốc Sở Tài chính:
- Yêu cầu các Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước trích tài khoản tiền gửi
của ñơn vị ñể nộp vào ngân sách các khoản phải nộp theo kết luận của cơ quan
Thanh tra.
- Thông báo cơ quan Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút dự toán của các
ñơn vị dự toán (trừ lương và các khoản phụ cấp) ñể ñảm bảo việc thực hiện kết
luận của Thanh tra.
- Thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết khác.
b) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của các ñơn vị.

