
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 95/UBND-TCKH    Đình Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2022 
 

V/v cung cấp thông tin để phục 

vụ Kiểm toán chuyên  

đề Covid-19 

 

                                             

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 139/STC-QLNS ngày 15/01/2022 của Sở Tài chính  

tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo cung cấp thông tin để phục vụ Kiểm toán 

chuyên đề Covid-19; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập cung cấp số liệu liên quan 

đến công tác phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn huyện 

như sau:    

I. Nguồn Ngân sách Nhà nước 

1. Năm 2020 

- Tổng kinh phí giao cho các đơn vị: 11.163 triệu đồng. 

- Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán: 10.783 triệu đồng. 

- Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau: 380 triệu đồng. 

2. Năm 2021 

- Tổng kinh phí giao cho các đơn vị: 6.325 triệu đồng. 

- Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán: 5.783 triệu đồng. 

- Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau: 542 triệu đồng. 

II. Nguồn huy động đóng góp 

1. Năm 2020 

- Tổng kinh phí huy động: 427 triệu đồng. 

- Kinh phí đã phân bổ : 422 triệu đồng. 

- Kinh phí còn tồn: 4 triệu đồng. 

2. Năm 2021: 

- Tổng kinh phí huy động: 183,8 triệu đồng. 

- Kinh phí đã phân bổ : 12,9 triệu đồng. 

- Kinh phí còn tồn: 170,9 triệu đồng. 

(Có các biểu số liệu chi tiết đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn xem 

xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ, TB, XH-DT; 

- UBMTTQ huyện; 

- Chi cục Thuế Khu vực II (Đình Lập); 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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