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Số: 253

/UBND-TH

V/v kiểm điểm trách nhiệm
trong việc chậm trễ phối hợp
triển khai nhập liệu vào phần
mềm Quản lý tài sản công tỉnh
Gia Lai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ayun Pa, ngày08 tháng 02 năm 2021

KHẨN

Kính gửi:
- Các đơn vị dự toán thuộc thị xã;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 3331/STC-QLGCS ngày 30/12/2020 của Sở Tài
chính tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm
2020; Công văn số 91/STC-QLGCS ngày 12/01/2021 của Sở Tài chính tỉnh Gia
Lai về việc triển khai thực hiện cập nhật vào phần mềm tài sản công tỉnh Gia
Lai.
Ngày 01/01/2021 UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 174/UBND-TH về
việc phê bình, nhắc việc chậm trễ phối hợp triển khai nhập liệu vào phần mềm
Quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai, thời hạn chậm nhất trước ngày 02/02/2021.
Tuy nhiên theo Văn bản số 81/CV-TCKH ngày 08/02/2021 của Phòng Tài chính
– Kế hoạch thị xã thì đến nay đã quá thời hạn báo cáo chỉ có 47/55 đơn vị nhập
liệu tài sản công 2020 gửi qua hệ thống (trong đó 37/47 đơn vị đã được phê
duyệt đưa vào báo cáo tổng hợp, 10/47 đơn vị bị từ chối phê duyệt do số liệu sai,
08/55 đơn vị chưa gửi số liệu qua hệ thống). Nay UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Kiểm điểm trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch
UBND các xã, phường trong việc chưa nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến
chỉ đạo của UBND thị xã dẫn đến chậm trễ trong công tác tổng hợp, báo cáo kết
quả về Sở Tài chính tỉnh.
(Danh sách chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
2. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã,
phường khẩn trương cập nhật vào phần mềm tài sản công gửi báo cáo qua hệ
thống chậm nhất trước 11h ngày 09/02/2021 để tổng hợp (qua Phòng Tài
chính – Kế hoạch thị xã), báo cáo Sở Tài chính tỉnh.
Quá thời gian trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các
xã, phường nêu trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.

3. Giao trách nhiệm Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tiếp tục theo dõi,
đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và tổng hợp, Các đơn vị không triển khai
thực hiện tiến hành dừng chi theo quy định Luật ngân sách, tham mưu UBND
thị xã báo cáo Sở Tài chính tỉnh theo quy định.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan; Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
- Chánh VP HĐND-UBND thị xã;
- Phòng Nội vụ (theo dõi thi đua);
- Lưu: VT, Tcv.
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