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BÁO CÁO 
Tình hình thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB  

thuộc nguồn vốn NSNN năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 2294/STC-TCĐT ngày 19/11/2018 của Sở Tài 
chính tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý tạm ứng vốn đầu 
tư nguồn vốn NSNN;  

Sau khi chỉ đạo Chủ đầu tư rà soát các dự án có số dư tạm ứng vốn, Ủy 
ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo tình hình thu hồi tạm ứng vốn đầu tư 
XDCB thuộc nguồn vốn NSNN năm 2018 của từng dự án như sau: 

1. Công trình: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 
2) với số dư tạm ứng là: 3.612.728.000 đồng. Trong đó: 

- Dư tạm ứng chi phí quản lý dự án: 300.000.000 đồng. Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện gửi chứng từ thu hồi tạm ứng vào ngày 
23/11/2018. 

- Dư tạm ứng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi cho hội đồng 
bồi thường: 3.312.728.000 đồng. Số kinh phí trên được tạm ứng trong tháng 
10/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Trung tâm 
Phát triển quỹ đất huyện thực hiện hoàn tất hồ sơ để thu hồi tạm ứng, dự kiến 
trong tháng 12/2018. 

2. Công trình: Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc 
các huyện Chi Lăng, Cao Lộc với số dư tạm ứng: 509.638.000 đồng. Trong đó: 

- Dư tạm ứng chi phí quản lý dự án: 300.000.000 đồng. Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện gửi chứng từ thu hồi tạm ứng vào ngày 
23/11/2018. 

- Dư tạm ứng chi phí cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 
209.638.000 đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với 
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện hoàn tất hồ sơ để thu hồi tạm ứng, 
dự kiến trong tháng 12/2018. 

3. Công trình: Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Đồng Mỏ với số dư tạm 
ứng: 223.271.000 đồng. Trong đó: 
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- Dư tạm ứng chi phí quản lý dự án: 216.609.000 đồng. Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện gửi chứng từ thu hồi tạm ứng vào ngày 
23/11/2018. 

- Dư tạm ứng chi phí cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 
6.662.000 đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với 
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện hoàn tất hồ sơ để thu hồi tạm ứng, 
dự kiến trong tháng 12/2018. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư 
XDCB thuộc nguồn vốn NSNN năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ban QLDA ĐTXD huyện; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- Phòng TC-KH huyện; 
- Lưu: VT-TCKH (10b, Cg). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 Đinh Hữu Học 
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