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HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số:        /UBND - TT 
V/v trả lời kiến nghị của công dân  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Cẩm Xuyên, ngày     tháng    năm 2022 

 

                 Kính gửi:  Ông Nguyễn Văn Lượng, thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan. 

 

 UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Lượng, trú 

thôn Vĩnh Phú, xã CẩmQuan (đơn đề ngày 28/6/2022) có nội dung: số tiền 

5.004.000 đồng chi trả phụ cấp thủ quỹ kiêm các nhiệm vụ khác từ tháng 7 đến 

tháng 12 năm 2018 mà Ban Giám sát Đảng ủy xã Cẩm Quan thông báo ông đã 

nhận nhưng không nhập quỹ; tuy nhiên số tiền này là chi trả cho cá nhân ông Vũ 

Đình Mỹ mà ông đã nhận thay, do đó đề nghị xem xét giải quyết riêng giữa cá 

nhân ông và ông Vũ Đình Mỹ. 

Về nội dung này UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện nhận được đơn của một số công dân thôn Vĩnh Phú, xã 

Cẩm Quan đề nghị kiểm tra lại quyết toán tài chính năm 2018 và vụ Xuân năm 

2019 tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan. Sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND 

huyện thành lập Tổ rà soát tại Quyết định 80/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 và trả 

lời công dân tại thông báo số 1277/TB-UBND ngày 17/5/2022. Đối với số tiền 

5.004.000 đồng trong thông báo số 1277/TB-UBND ngày 17/5/2022 giao trách 

nhiệm cho ông Nguyễn Văn Lượng nộp lại quỹ thôn, tại biên bản cuộc họp ngày 

30/6/2017 giữa UBND xã có sự tham gia của bí thư, thôn trưởng 9 thôn trên địa 

bàn đã thống nhất: hỗ trợ cho thủ quỹ thôn theo định mức 0,3 hệ số lương cơ 

bản/tháng (tương đương 834.000 đồng); hệ số 0,3 còn lại hỗ trợ cho thanh tra 

nhân dân, cụm trưởng cụm dân cư trên địa bàn thôn. Như vậy tổng số tiền 

5.004.000 đồng xã hỗ trợ cho các nhóm nhiệm vụ khác 6 tháng ở thôn không 

phải chi trả riêng cá nhân thủ quỹ; do đó số tiền này sau khi nhận từ xã phải 

được nhập quỹ thôn để chi cho các nội dung trên. 

UBND huyện trả lời để ông Nguyễn Văn Lượng được rõ, đồng thời chấp 

hành nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số 1277/TB-UBND ngày 

17/5/2022./. 

Nơi nhận:                                                                      
   - Như trên;                                                                                             

   - TT Huyện ủy (B/c); 

   - Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

   - Ban tiếp công dân; 

- Lưu: VT,TT.                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Hà Văn Bình 
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