
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:        /KL-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2019 

  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách  

tại UBND xã Cát Hanh, huyện Phù Cát 

 

Thi hành Quyết định số 227/QĐ-STC ngày 23/8/2019 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại 

UBND xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 227/QĐ-

STC đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Cát Hanh. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/10/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Tài chính kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

Cát Hanh là một xã phía Bắc của huyện Phù Cát có diện tích 44,22 km², 

dân số 15.482 người, bao gồm 11 thôn. Chủ yếu người dân nơi đây làm nông 

nghiệp, số ít hoạt động dịch vụ, buôn bán nhỏ. 

Ngân sách xã Cát Hanh là cấp ngân sách thấp nhất trong hệ thống ngân 

sách nhà nước, vừa là một cấp ngân sách vừa là đơn vị sử dụng ngân sách, thực 

hiện quản lý theo Thông tư  344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, 

phường, thị trấn. 

UBND xã Cát Hanh vừa là một cấp chính quyền vừa là đơn vị sử dụng 

ngân sách nên nhiệm vụ chi rất đa dạng, thường xuyên phát sinh những nội dung 

chi chưa được Nhà nước quy định đầy đủ, trong khi nhân lực ít, năng lực, kinh 

nghiệm của cán bộ, công chức có nhiều hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong 

việc điều hành, quản lý ngân sách.  

II. KẾT QUẢ THANH TRA: 

1. Thanh tra việc lập dự toán, giao dự toán và quyết toán ngân sách: 

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, 

UBND xã Cát Hanh đã tiến hành lập dự toán, giao dự toán và quyết toán ngân 

sách xã như sau:  

 1.1 Về lập dự toán ngân sách: 

 Căn cứ vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; căn cứ 

dự toán thu chi năm 2018 được UBND huyện Phù Cát giao; căn cứ định mức thu, 

chi hiện hành và kết quả thực hiện dự toán thu chi năm 2017, UBND xã Cát 

Hanh đã lập dự toán thu, chi năm 2018 trình HĐND xã phê duyệt tại Tờ trình số: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9_C%C3%A1t
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320/TTr-UBND ngày 15/12/2017. Nhìn chung, UBND xã Cát Hanh đã tuân thủ 

đầy đủ các quy định của Nhà nước về lập dự toán, đồng thời phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách của địa phương. 

 1.2 Về giao dự toán ngân sách:  

 Căn cứ quyết định giao dự toán 2018 của UBND huyện Phù Cát tại Quyết 

định số: 2688/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 và Nghị quyết số 27/2017/NQ-

HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND xã, UBND xã Cát Hanh đã ban hành Quyết 

định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về việc giao dự toán ngân sách xã năm 

2018. Số liệu cụ thể như sau:  

SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ CÁT HANH NĂM 2018 

         Đơn vị tính: triệu đồng 

TT NỘI DUNG 
UBND 

huyện giao 

HĐND xã 

giao 

QĐ của 

UBND xã 
Ghi chú 

A B 1 2 3 C 

A Tổng thu (1) 6.553 14.039 14.039 0 

  Thu các khoản tại xã          

1 Thuế ngoài quốc doanh 295 295 295   

2 

Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 3 3 3   

3 Phí và lệ phí  100 100 100   

4 Thu khác  1.490 2.050 2.050   

5 Thuế thu nhập cá nhân   0 0   

6 Lệ phí trước bạ  93 93 93   

7 Tiền sử dụng đất 1.600 4.600 4.600   

8 Bổ sung cân đối 2.587 2.587 2.587   

9 Bổ sung có mục tiêu 385 3.803 3.803   

10 Thu chuyển nguồn 0 508 508   

B Tổng chi  6.553 14.039 14.039   

1 Chi đầu tư phát triển 1.600 8.476 8.476   

2 Chi thường xuyên 4.605 5.366 5.366   
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3 Chi bổ sung có mục tiêu 151       

4 Dự phòng chi 197 197 197   

            

 (1) Dự toán UBND huyện Phù Cát giao chỉ tính phần xã được hưởng. 

Nhìn chung công tác giao dự toán của UBND xã tuân thủ theo trình tự, thủ 

tục nhưng thời gian chưa đúng quy định theo Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của chính phủ. Tuy nhiên việc giao dự toán của HĐND xã chưa 

được chi tiết và tuân thủ thứ tự nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại 

Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 làm cho việc theo dõi, điều hành, 

tổng hợp, phân tích ngân sách xã khó khăn, gây ảnh hưởng không tốt đến công 

tác quản lý ngân sách xã. 

1.3 Về công tác quyết toán ngân sách: 

Kết thúc năm ngân sách 2018, UBND xã Cát Hanh đã thực hiện công tác 

báo cáo theo đúng quy định. Cụ thể: về nội dung và biểu mẫu, thực hiện theo 

đúng quy định tại Điều 13, Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

Tài chính.Về thời hạn, thực hiện đúng theo quy định của UBND tỉnh Bình Định 

tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018. 

2. Thanh tra việc thực hiện dự toán thu: 

Năm 2018 UBND xã Cát Hanh được UBND huyện Phù Cát giao dự toán 

về thu ngân sách tại Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 và các 

quyết định bổ sung  ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã trong năm. UBND xã 

đã thực hiện việc thu ngân sách trên địa bàn như sau: 

- Dự toán được giao:     6.813.000.000 đồng. 

- UBND xã thực hiện năm 2018:  11.339.337.000 đồng. 

Việc thực hiện dự toán giao cao hơn chủ yếu do thu tiền sử dụng đất vượt 

nhiều so dự toán UBND huyện giao.  

Nhìn chung, việc thực hiện dự toán thu UBND xã thực hiện tương đối tốt, 

các khoản thu đúng theo chế độ chính sách, tuy nhiên vẫn còn sai sót sau: 

+ Phí lệ phí: Không có bảng niêm yết mức thu để người dân theo dõi giám 

sát; một số hóa đơn thu phí, lệ phí không ghi đầy đủ nội dung thu. 

+ Nguồn thu khác ngân sách từ quỹ đất công ích của xã:  Quỹ đất công ích 

của xã cho thuê, đấu giá được tính quy đổi theo giá thóc hàng năm. UBND xã ký 

hợp đồng với người dân áp giá thu thóc với căn cứ không chắc chắn, rõ ràng (thu 

theo giá thị trường hoặc giá do UBND tỉnh quy định). 

3. Thanh tra việc thực hiện dự toán chi: 

3.1 Đánh giá về việc xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ: 
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Để thực hiện các chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính đối với UBND xã, phường, thị trấn, ngày 04/01/2018, UBND 

xã Cát Hanh đã ban hành Quyết định số 13b/QĐ-UBND về việc ban hành Quy 

chế chi nội bộ để sử dụng ngân sách của xã. Theo đó, hầu hết các khoản chi được 

quy định là phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Tuy nhiên, tại Tiết a, Khoản 

5, Điều 4 có ghi “Chế độ tiếp khách và công tác phí được chi theo Quyết định số 

486/2010/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh Bình Định là chưa phù 

hợp vì Quyết định này đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (thay thế bởi Quyết 

định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định). Qua 

kiểm tra trực tiếp trên sổ sách chứng từ, đơn vị chi không vượt định mức quy 

định. 

Mặc dù UBND xã đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng hầu hết đơn 

vị chi theo thực tế phát sinh, ít thực hiện tự chủ theo Quy chế này. 

3.2 Về thực hiện dự toán chi: 

Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước của Xã được thực hiện thông qua 

kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước huyện Phù Cát. Kết quả thực hiện chi 

thường xuyên như sau: 

- Dự toán do HĐND xã giao trong năm:    14.039.715.000 đồng.  

Trong đó: 

+ Chi đầu tư:     8.476.000.000 đồng. 

+ Chi thường xuyên:     5.366.715.000 đồng.  

+ Chi dự phòng:         197.000.000 đồng. 

- UBNB xã Cát Hanh thực hiện:          13.853.523.845 đồng. 

+ Chi đầu tư:      7.282.866.000 đồng. 

+ Chi thường xuyên:     6.050.590.845 đồng.  

+ Chi dự phòng:           58.886.000 đồng. 

+ Nộp ngân sách cấp trên:       461.181.000 đồng. 

Xét về tổng thể, UBND xã Cát Hanh thực hiện chi đạt 98,67% thấp hơn dự 

toán do HĐND xã giao 1,33%. Nguyên nhân chủ yếu là do chi đầu tư giảm 

14,08% (chi đầu tư đạt 85,92%). Ngoài ra chi thường xuyên tăng 18,10% (đạt 

118,10%), nguyên nhân chủ yếu là do tăng nguồn bổ sung có mục tiêu, tăng chi 

các nội dung chi Dân quân tự vệ, an ninh trật tự; chi sự nghiệp thể thao; chi sự 

nghiệp kinh tế; chi sự nghiệp xã hội và hoàn trả ngân sách cấp trên.  

(Chi tiết theo Biểu số 01) 

3.3 Về chi hoạt động thường xuyên (không bao gồm chi bổ sung có 

mục tiêu, chi dự phòng): 

Qua kiểm tra sổ sách chứng từ lưu trữ tại đơn vị. Đoàn thanh tra xác định 

như sau: 
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- Theo số Báo cáo quyết toán trong năm:  4.253.519.345 đồng. 

- Theo số Kiểm tra:           3.953.772.117 đồng. 

- Chênh lệch số Kiểm tra so với Báo cáo quyết toán: -299.747.228 đồng. 

Nguyên nhân chênh lệch:  

- UBND xã đã sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2018 để chi cho các 

nội dung thuộc nhiệm vụ của năm 2017 là không đúng quy định tại Điểm d, 

Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, 

phường, thị trấn với số tiền: 262.997.228 đồng. 

- Chi cho các nội dung chi không có chế độ quy định với số tiền: 

18.900.000 đồng. Trong đó: 

+ Chi phụ cấp cho cán bộ Hội người cao tuổi các thôn không thuộc đối 

tượng được quy định tại Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của 

UBND tỉnh với số tiền: 11.000.000 đồng;  

+ Chi hỗ trợ đi thăm chiến sỹ mới năm 2018 không có quy định tại Nghị 

định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự với số tiền: 6.900.000 

đồng; 

+ Chi hỗ trợ cho giáo viên trường Tiểu học số 3 Cát Hanh nghỉ hưu với số 

tiền 1.000.000 đồng. 

- Các khoản chi như chi tổ chức hội nghị tổng kết năm của Đảng ủy, chi tổ 

chức giải bóng đá Tết Nguyên đán năm 2018, chi cho các đơn vị đạt giải toàn 

đoàn các môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao. Các khoản chi này thiếu chứng 

từ hoặc chứng từ không hợp lý, hợp lệ với số tiền: 17.850.000 đồng.  

(Chi tiết theo Biểu số 02) 

3.4 Nguồn bổ sung có mục tiêu (không kể các nội dung chi cho đầu tư 

phát triển): 

 Trong năm 2018, UBND xã được giao nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu 

để chi cho: hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; hoạt động giám sát phản biện xã 

hội của UBMTTQ và các tố chức chính trị; hỗ trợ nhà ở bị sập do mưa lũ; hỗ trợ 

xây nhà cho các gia đình chính sách; hỗ trợ giá giống cây trồng trên cạn sản xuất 

trên đất lúa vụ Đông Xuân, Hè Thu; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi bị thiệt hại; 

khắc phục lũ lụt (khắc phục sa bồi thủy phá); hỗ trợ chi trả chế độ thôi việc theo 

Nghị định số 73/2009/NĐ-C; chi hỗ trợ cho công an viên thôi việc; hỗ trợ tuyên 

truyền, hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và 

phục vụ các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng…Số liệu cụ thể như sau: 
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Đơn vị tính: đồng 

Stt Nội dung Số BCQT Số Kiểm tra Chênh lệch 

1 Tồn năm trước chuyển sang 862.795.000 862.795.000 0 

2 Thu trong năm 2.057.300.500 2.057.300.500 0 

3 Được sử dụng trong năm 2.920.095.500 2.920.095.500 0 

4 Chi trong năm 2.258.252.500 2.258.252.500 0 

  - Chi do UBND huyện giao 1.797.071.500 1.797.071.500   

  - Nộp NS cấp trên 461.181.000 461.181.000 0 

5 Tồn cuối năm 661.843.000 661.843.000 0 

6 Kết dư sang năm sau 661.843.000 418.859.000 (242.984.000) 

Trong năm 2018, UBND xã đã sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu để chi 

cho các nội nêu trên đúng mục đích.  

Nguồn kết dư sang năm sau chênh lệch: 242.984.000 đồng là do UBND xã 

không nộp trả ngân sách cấp trên theo quy định tại Khoản 3, Điều 64, Luật ngân 

sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội. Gồm các nội 

dung sau: 

- Kết dư năm trước chuyển sang không còn nhu cầu sử dụng như: hỗ trợ 

tuyên truyền, hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và 

phục vụ các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng, tổng cộng số tiền: 

178.844.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí cấp bổ sung có mục tiêu để chi thường xuyên trước ngày 

30/9/2018 còn thừa như: hỗ trợ các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn 

trôi hoàn toàn, bị hư hỏng nặng không ở được do bão, lũ; hỗ trợ nhà ở đối với 

người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; hỗ trợ phát triển 

sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn, nâng cao thu nhập người dân với tổng số tiền: 64.140.000 đồng.  

(Chi tiết theo Biểu số 03) 

3.5. Chi dự phòng:  
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Đơn vị tính: đồng 

Stt Nội dung  Theo số Báo cáo   Theo số Kiểm tra  Chênh lệch  

1 Thu trong năm  197.000.000    197.000.000                     -    

2 Chi trong năm    58.886.000      49.786.000      (9.100.000) 

3 Tồn trong năm  138.114.000  147.214.000    9.100.000  

Nguyên nhân chênh lệch: 

Không chấp nhận các khoản chi như chi hỗ trợ giáo viên tiểu học nghỉ hưu, 

chi hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu của xã bị ốm đau, chi hỗ trợ cán bộ của xã về hưu, chi 

hỗ trợ trường tiểu học số 2, chi hỗ trợ về việc khen thưởng tập thể, cá nhân các 

thầy cô giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017-2018, chi ủng hộ trường 

Cao đẳng cơ điện khai trương Trung tâm sát hạch lái xe. Các khoản chi này 

không có chế độ quy định với số tiền: 9.100.000 đồng.  

(Chi tiết theo biểu số 04) 

3.6 Thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng: 

Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu các hồ sơ công trình do UBND xã làm chủ 

đầu tư thực hiện trong năm 2018, kết quả thanh tra như sau:  

3.6.1 Về thực hiện kế hoạch, dự toán được giao: 

a/ Công trình BTXM-GTNT: Năm 2018, UBND xã Cát Hanh được phân 

bổ chỉ tiêu thực hiện 184 tuyến đường BTXM-GTNT (bê tông xi măng – giao 

thông nông thôn) với tổng chiều dài 27.805 mét tại Quyết định số 490/QĐ-

UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch 

triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2018 trên địa 

bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 

và Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 

UBND xã Cát Hanh tiến hành triển khai thực hiện thi công các công trình 

còn chậm, tính đến thời điểm thanh tra xã Cát Hanh mới triển khai hoàn thành 72 

tuyến công trình/184 tuyến, với tổng chiều dài thực tế 15.132 mét, đạt 55,55 % kế 

hoạch giao. 

b/ Các công trình XDCB khác: Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-

HĐND ngày 27/12/2017 và Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 

của HĐND xã về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018, UBND xã đầu tư xây dựng 

12 công trình, có tổng vốn đầu tư: 11.620 triệu đồng, trong đó: Ngân sách cấp 

trên hỗ trợ: 4.229 triệu đồng, huy động nhân dân đóng góp: 86 triệu đồng, còn lại 

vốn ngân sách xã: 7.305 triệu đồng. Nhưng UBND xã mới triển khai thực hiện 

hoàn thành 08/12 công trình theo Nghị quyết của HĐND xã đề ra với tổng giá trị 

vốn đầu tư nghiệm thu, hoàn thành đưa vào sử dụng: 1.562,45 triệu đồng. 
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3.6.2 Về thủ tục pháp lý và khối lượng thực hiện:   

Năm 2018, UBND xã Cát Hanh làm chủ đầu tư thực hiện thi công 72 

tuyến đường BTXM-GTTN thuộc Chương trình bê tông hóa giao thông nông 

thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2015/QĐ-

UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định, được thi công xây dựng 

theo cơ chế đặc thù, nhân dân tự thực hiện, tỉnh hỗ trợ xi măng (gọi chung là 

Công trình GTNT-BTXM) và 08/12 công trình, hạng mục XDCB khác trên địa 

bàn, kết quả như sau: 

- Về công tác quản lý dự án:  

a/ Công trình BTXM-GTNT: UBND xã còn những sai sót sau: 

+ Lập dự toán công trình: Không lập biên bản về  ý kiến tham gia của cộng 

đồng dân cư hưởng lợi về các khoản đóng góp tự nguyện, hình thức đóng góp của 

nhân dân và chưa công khai nguồn phân bổ như quy định tại Điểm a, Khoản 2, 

Điều 4, của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 

18/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định;  

+ Giám sát công trình: UBND xã hiểu chưa đúng về chức năng nhiệm vụ 

của giám sát cộng đồng, nên chủ đầu tư không lựa chọn đơn vị tư vấn hoặc cá 

nhân có đủ năng lực giám sát thi công (có chứng chỉ hành nghề) nên không thuê 

tư vấn giám sát thi công là chưa đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Quy 

định kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND; Ban giám sát cộng đồng được 

thành lập cho từng tuyến công trình do Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành 

lập, số lượng thành viên hầu hết chỉ có 04 người, thành phần Ban không có đại 

diện của Thanh tra nhân dân là chưa đúng quy định về “Tổ chức giám sát đầu tư 

cộng đồng” tại  Khoản 1, Điều 51 Nghị Định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 

của Chính Phủ.  

b/ Các công trình XDCB khác: UBND xã thực hiện tương đối tốt, đúng 

quy trình quy định, tuy nhiên giá trị gói thầu trong các quyết định phê duyệt Báo 

cáo KTKT & kế hoạch lựa chọn nhà thầu đều không đưa chi phí dự phòng (5%) 

vào là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP hết hiệu lực ngày 01/10/2019 được thay thế 

bởi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019). Việc loại bỏ chi phí dự 

phòng này chỉ xảy ra trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị thi 

công và được nhà thầu đồng ý do yếu tố cạnh tranh. Điều này cũng gây thiệt thòi 

cho đơn vị thi công khi ký kết hợp đồng theo phương thức hợp đồng trọn gói, do 

các yếu tố về trượt giá, hoặc do dự toán tính sai (kể cả việc thay đổi, thiết kế mà 

không thay đổi kết cấu, quy mô công trình) đều không được bổ sung, thanh toán, 

cụ thể như công trình: Cừ cửa Huân (Chánh An) và kênh mương xã Cát Hanh 

nêu dưới đây. 

- Về khối lượng thực hiện, cụ thể như sau: 

a/ Công trình BTXM-GTNT:   
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Kết quả kiểm tra chi phí thực hiện 72 tuyến công trình như sau: 

+Tổng dự toán phê duyệt :   8.168.835.000 đồng. 

+Tổng chi phí thực hiện:    7.739.639.000 đồng. 

+Tổng chi phí kiểm tra:    7.739.639.000 đồng. 

+Chênh lệch Kiểm tra- thực hiện:           0 đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 05) 

      b/ Các công trình XDCB khác:  

Kết quả kiểm tra chi phí thực hiện cho 08 công trình XD năm 2018 như 

sau: 

+Tổng dự toán phê duyệt :   1.648.916.000 đồng. 

+Tổng chi phí thực hiện:    1.562.450.000 đồng. 

+Tổng chi phí kiểm tra:    1.544.979.000 đồng. 

+Chênh lệch Kiểm tra- thực hiện:     - 17.471.000 đồng. 

      * Nguyên nhân:  

Giảm: 17.470.000 đồng của công trình: Cừ cửa Huân (Chánh An) và kênh 

mương xã Cát Hanh do: 17.460.000 đồng giá trị phần khối lượng thi công theo 

hợp đồng bổ sung, theo quyết định bổ sung được Chủ tịch UBND xã ban hành 

căn cứ theo biên bản đơn vị giám sát, thiết kế đề nghị (phần khối lượng bổ sung 

này là gia cố cọc tre để thi công phần mương đất nằm trong phạm vi thiết kế là 

lỗi trong quá trình thiết kế-lập dự toán của đơn vị tư vấn thiết kế quy định tại 

Điều 13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ và phần 

khối lượng bổ sung này không thuộc khối lượng hợp lý cho phép điều chỉnh giá 

hợp đồng trọn gói quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 07/2016/TT-BXD 

ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng vì phần khối lượng này thuộc phạm vi công 

việc phải thực hiện theo thiết  kế và theo hợp đồng  đã ký kết – giá trị này tương 

đương với 5% chi phí dự phòng mà chủ đầu tư đã không tính vào giá trị dự toán 

công trình) và giảm 10.000 đồng chi phí tư vấn giám sát (chấp nhận theo giá trị 

đã thanh toán). 

Giảm: 1.000 đồng chi phí tư vấn giám sát của công trình: Đê suối Khánh 

Lộc (chấp nhận theo giá trị đã thanh toán). 

(Chi tiết theo biểu số 06) 

3.6.3 Về việc thanh, quyết toán công trình hoàn thành: 

a/ Công trình BTXM-GTNT: Công trình thực hiện theo cơ chế nhân dân 

tự thực hiện. Nguồn vốn huy động từ dân đóng góp: 3.871.977.000 đồng, đây là 

nguồn đầu tư chủ yếu chiếm 50% tổng vốn đầu tư thực hiện; nguồn vốn ngân 

sách tỉnh: 2.402.677.000 đồng, chiếm 31% tổng vốn đầu tư thực hiện, nguồn hỗ 

trợ này UBND tỉnh đã hỗ trợ đầy đủ kịp thời đến chân công trình là 1.634 tấn xi 
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măng; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân  sách xã: 1.464.985.000 đồng, chiếm 19% tổng 

vốn đầu tư thực hiện, đến nay vẫn chưa được giải ngân (0 đồng).  

(Chi tiết theo biểu số 05) 

b/ Các công trình XDCB khác: 08/12 công trình xây dựng năm 2018 

được thông qua Nghị quyết của HĐND xã Cát Hanh tính đến hết ngày 

31/12/2018 mới được giải ngân thanh toán: 608.271.000 đồng/1.562.450.000 

đồng vốn đầu tư nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, đạt 38,93% (tính đến 

ngày thanh, kiểm tra: 1.222.279.000 đồng/1.562.450.000 đồng vốn đầu tư 

nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, đạt 78,23%); Trong đó có 03 công trình 

khi thi công không được tạm ứng đến nay vẫn chưa thanh toán (0 đồng) là chưa 

đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số: 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ 

Tài chính (hết hiệu lực ngày 10/7/2018; Thông tư  số: 28/2012/TT-BTC bị bãi bỏ tại 

Điều 5, Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính, và được áp dụng 

theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính).  

Các công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đến thời điểm 

thanh tra UBND xã Cát Hanh cũng chưa thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu 

tư dự án hoàn thành là trái quy định tại Điều 6 Thông tư số: 28/2012/TT-BTC 

(nay áp dụng tại Điều 15 Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 

Tài chính). 

Nhìn chung, trong công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án công 

trình UBND xã Cát Hanh chưa tuân thủ đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng tại Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 

25/03/2015 của Chính phủ và các văn bản nêu trên. 

3.6.4 Về nợ đọng vốn đầu tư: 

a/ Công trình BTXM-GTNT: Tính đến ngày 31/12/2018 chỉ tính riêng 

các công trình thi công trong 02 năm (2017; 2018) tổng nợ tồn đọng từ nguồn 

vốn hỗ trợ của xã: 3.243.022.000 đồng. 

b/ Công trình XDCB khác: Tính đến ngày 31/12/2018, 08 công trình XD 

năm 2018 còn  nợ tồn đọng vốn đầu tư là: 884.415.000 đồng (chiếm 59,25% giá 

trị nghiệm thu hoàn thành); Tính đến thời điểm thanh tra còn nợ: 340.171.000 

đồng (chiếm 21,77% giá trị nghiệm thu hoàn thành).   

Do hồ sơ, chứng từ tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án của 

các công trình thực hiện tại UBND xã Cát Hanh, Ban quản lý dự án công trình 

không lưu trữ theo từng hồ sơ dự án công trình mà giao cho kế toán xã (cũng là 

thành viên Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã) thực hiện, lưu trữ. Kế toán sắp xếp, 

lưu trữ rời rạc, thiếu khoa học, không lập biểu thống kê, theo dõi chi tạm ứng, 

thanh toán cho từng công trình. Đoàn kiểm tra do hạn chế thời gian nên không 

thể kiểm tra thống kê tổng hợp được số lượng công trình trên địa bàn xã còn nợ 

tồn đọng vốn đầu tư. Do đó căn cứ theo Báo cáo của UBND xã và Biên bản thẩm 

định quyết toán thu- chi ngân sách năm 2018 ngày 29/5/2019 của Phòng Tài 

chính- Kế hoạch huyện Phù Cát thì: 
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+ Trong năm 2018: Tổng nguồn thu để thực hiện chi trả đầu tư: 

8.481.491.562 đồng; tổng chi trả: 7.282.866.000 đồng; tồn không thực hiện được: 

1.198.626.562 đồng.  

+ Tổng nợ vốn đầu tư lũy kế: 12.663.000.000 đồng (không xác định được 

số lượng công trình còn nợ vốn đầu tư hoàn thành).  

* Nguyên nhân: Nợ tồn đọng nhiều do UBND xã không thống kê, theo dõi 

việc thanh, quyết toán các công trình, nên bị đọng trong công tác thanh, quyết 

toán khi có kế hoạch phân bổ vốn dự án đầu tư của cấp trên.  

4. Thanh  tra việc quản lý và sử dụng các quỹ của xã:  

Năm 2018, UBND xã Cát Hanh còn hoạt động thu, chi các quỹ sau: Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo và Quỹ bảo trợ trẻ em. Các quỹ trên được 

thành lập và sử dụng thu, chi theo các văn bản sau: Nghị định số 45/2006/NĐ-CP 

ngày 28/4/2006 của chính phủ (Quỹ đền ơn đáp nghĩa); Quyết định số 1198/QĐ-

MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của UBTW MTTQVN (Quỹ vì người nghèo) và 

Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính (Quỹ bảo trợ 

trẻ em). Số liệu kiểm tra chi tiết như sau: 

4.1 Quỹ đền ơn đáp nghĩa:  

- Theo Báo cáo:  Tồn năm trước:   37.226.000 đồng; 

    Thu trong năm:   30.717.000 đồng; 

Tổng thu:    67.943.000 đồng; 

Chi trong năm:   47.162.500 đồng; 

Tồn chuyển năm sau:  20.780.500 đồng; 

- Kiểm tra : Thống nhất số liệu trên. 

4.2 Quỹ vì người nghèo:   

-Theo báo cáo: Tồn năm trước:     73.755.000 đồng; 

    Thu trong năm:     38.651.000 đồng; 

Tổng thu:   112.406.000 đồng; 

Chi trong năm:      20.500.000 đồng; 

Tồn chuyển năm sau:     91.906.000 đồng; 

* Kiểm tra: Không chấp nhận khoản chi: 18.000.000 đồng là khoản chi hỗ 

trợ xây dựng nhà cho 06 hộ nghèo (3.000.000 đồng/01 hộ). Khoản chi này chi 

không đúng quy định tại Điều 9, Quy chế Vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì 

người nghèo” ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 

29/12/2016 của UBMTTQ Việt Nam. 

4.3 Quỹ bảo trợ trẻ em:  

UBND xã Cát Hanh thành lập và tổ chức sử dụng Quỹ này là không đúng 

quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của 
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Bộ Tài chính “được thành lập ở cấp tỉnh và cấp Trung ương; do Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quản lý (đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) và do Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý (đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương)”. 

Năm 2018, UBND xã tổ chức thực hiện như sau:  

   Tồn năm trước:         527.000 đồng; 

   Thu trong năm:   6.482.000 đồng; 

Tổng thu:    7.009.000 đồng; 

Chi trong năm:   6.800.000 đồng; 

Tồn chuyển năm sau:         209.000 đồng; 

 Các quỹ trên được vận động đóng góp, hỗ trợ, trên tinh thần tự nguyện tự 

giác, UBND xã Cát Hanh giao kế hoạch phân bổ mức thu từ các hộ dân trên địa 

bàn: Quỹ vì người nghèo: 10.000 đồng/lao động/năm (không quá 30.000 đồng 

hộ); Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 6.000 đồng/lao động/năm. Riêng việc quy định mức 

thu Quỹ bảo trợ trẻ em: 3.000 đồng/lao động/năm  là chưa đúng quy định.  

5. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán: 

Bộ phận tài chính kế toán của UBND xã Cát Hanh gồm 3 nhân sự. Cán bộ 

làm công tác kế toán đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ làm công tác kế toán. Quy 

mô nhân sự làm công tác tài chính - kế toán phù hợp với quy mô và tình hình 

quản lý các nguồn kinh phí của UBND xã Cát Hanh. 

UBND xã Cát Hanh áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 

94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 

26/10/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính 

về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và tuân thủ các quy định của Luật kế 

toán.  

Qua kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, 

nhận thấy: Một số chứng từ kế toán chưa được xác lập đầy đủ, rõ ràng. Bảo quản 

chứng từ tốt. Sổ sách kế toán, được lập đầy đủ, đúng biểu mẫu rõ ràng. Riêng 

việc lưu trữ hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng chưa tốt. 

Báo cáo quyết toán được lập kịp thời, đầy đủ các biểu mẫu, đúng thời gian 

quy định.  

Thực hiện công khai báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của Bộ Tài 

chính. 

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

Đoàn thanh tra đã tiến hành đối chiếu chi tiết từng nội dung các số liệu nêu 

trên với UBND xã Cát Hanh, được ký xác nhận cụ thể từng nội dung, chi tiết 

thanh tra. Tổng hợp số liệu, nội dung cuộc thanh tra đã được Đoàn thanh tra và 

UBND xã Cát Hanh ký Biên bản kết thúc thanh tra ngày 04/10/2019 (có Biên bản 

kèm theo). 
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IV. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THANH TRA: 

1. Ưu điểm và kết quả đạt được: 

- UBND xã đã tích cực khai thác các nguồn thu để đáp ứng được nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy trình về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách 

nhà nước.   

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách xã. 

- Sử dụng các nguồn kinh phí của ngân sách về cơ bản đúng mục đích, tiết 

kiệm, hiệu quả. Từng bước xây dựng và thực hiện các quy tắc sử dụng kinh phí 

phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

2. Khuyết điểm, tồn tại: 

2.1. Trong việc lập dự toán, giao dự toán và quyết toán ngân sách: 

Trong khâu lập dự toán chưa thật sự được chi tiết và tuân thủ thứ tự nội 

dung theo quy định dẫn đến việc khó theo dõi quản lý các chỉ tiêu thu, chi ngân 

sách. Giao dự toán chậm so với thời gian quy định. 

2.2. Trong việc thực hiện dự toán thu: 

- Chưa có bảng niêm yết công khai các mức thu phí, lệ phí theo quy định 

tại nơi thu phí, lệ phí; Biên lai thu phí lệ phí ghi chép chưa đầy đủ rõ ràng nội 

dung thu. 

- Hợp đồng thu tiền sử dụng đất công ích chưa rõ ràng về giá. 

2.3. Trong việc thực hiện dự toán chi: 

- Xây dựng Quy chế chi nội bộ:  

Áp dụng văn bản đã hết hiệu lực như quy định về Chế độ tiếp khách và 

công tác phí nhưng không kịp thời sửa đổi, bổ sung. Đã xây dựng Quy chế chi 

nội bộ nhưng không tích cực áp dụng.  

- Về nguồn chi thường xuyên: 

+ UBND xã đã sử dụng nguồn kinh phí được giao của năm 2018 để chi 

cho các nội dung thuộc nhiệm vụ của năm 2017 là không đúng quy định về quản 

lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 

+ Chi không đúng quy định các nội dung sau: Chi phụ cấp cho cán bộ Hội 

người cao tuổi thôn; chi hỗ trợ đi thăm chiến sỹ mới; chi hỗ trợ cho giáo viên 

nghỉ hưu. 

+ Lập chứng từ chi không đầy đủ, rõ ràng hoặc chứng từ không hợp lý, 

hợp lệ.  

- Về chi nguồn bổ sung có mục tiêu: 

Kết thúc năm ngân sách, UBND xã chưa nộp lại nguồn kinh phí bổ sung 

có mục tiêu không còn nhu cầu sử dụng (bao gồm nguồn kinh phí năm trước 
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chuyển sang và nguồn kinh phí cấp trước ngày 30/9/2018) là không đúng quy 

định. 

- Về chi dự phòng: Chi hỗ trợ, chi ủng hộ cho các tập thể cá nhân không 

đúng chế độ quy định. 

- Về chi đầu tư xây dựng: 

+ Đối với các công trình BTXM-GTNT:  

Việc thực hiện quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 18/2013/QĐ-

UBND ngày 18/7/2013 còn có các sai sót sau: 

 Kế hoạch, dự toán, nguồn vốn phân bổ, vốn đóng góp của người dân cho 

từng công trình phải được công khai lấy ý kiến và được sự thống của người dân 

hưởng lợi xác lập thành biên bản lưu trữ trong hồ sơ công trình. 

Đối với nguồn hỗ trợ của UBND xã: Các tuyến công trình thi công năm 

2018 nguồn ngân sách UBND xã hỗ trợ trung bình chiếm 19% tổng theo giá trị 

thực hiện (có tuyến chiếm 26%) dẫn đến khả năng hỗ trợ không đủ gây nợ đọng 

vốn đầu tư cao (tổng nợ 1.460.000.000 đồng cho 72 tuyến thi công năm 2018). 

UBND xã cần cân đối tình hình thu chi ngân sách địa phương (nguồn hỗ trợ này 

chủ yếu chi cho công tác quản lý như thuê tư vấn giám sát, ban quản lý điều hành 

dự án...) đối với tuyến công trình nào người dân khu vực không đủ khả năng 

đóng góp thì mới hỗ trợ một phần chi phí thi công, tránh để nợ tồn đọng cao. 

Việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ của xã thường thấp hơn kế hoạch nhiều 

(có công trình không hỗ trợ) nhưng UBND xã không tiến hành rà soát thanh 

quyết toán dẫn tới việc nợ đọng hoặc không phải thanh toán, với 72 tuyến công 

trình thi công trong năm 2018 UBND xã còn ghi nợ 1.460.000.000 đồng (nợ theo 

kế hoạch). UBND xã phải tiến hành rà soát, kiểm tra  lại toàn bộ các công trình 

xác định nguồn vốn của dân đã đóng góp, đã thanh toán, để xác định lại tổng nợ 

đọng thực tế từ nguồn hỗ trợ của UBND xã và cân đối nguồn bố trí trả nợ dứt 

điểm các công trình trên.  

+ Đối với 08 công trình xây dựng còn lại:  

-  Chưa quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình theo đúng 

quy định. 

- Thanh toán phần khối lượng phát sinh bổ sung không đúng quy định 

17.460.000 đồng trong khi tính thiếu 5% chi phí dự phòng. 

  2.4. Về việc quản lý và sử dụng các quỹ của xã:  

 -  Thành lập và hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em không đúng quy định. 

 - Phân bổ giao chỉ tiêu thu các Quỹ trên theo số lượng lao động đối với các 

quỹ có tính chất tự nguyện là không đúng quy định. 

- Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 06 hộ nghèo không đúng quy định theo Quy 

chế quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo số tiền: 18.000.000 đồng. 

2.4. Về chấp hành pháp luật về kế toán: 
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Một số chứng từ kế toán chưa được xác lập đầy đủ, rõ ràng. Chứng từ lưu 

trữ chưa tốt, đặc biệt là hồ sơ đầu tư xây dựng. 

* Nguyên nhân để xảy ra các sai sót, vi phạm:  

- Lãnh đạo UBND xã chưa chú trọng đến công tác tài chính, ngân sách xã, 

việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự sâu sát còn phụ thuộc nhiều vào sự tham mưu 

đề xuất của bộ phận chuyên môn. 

- Bộ phận tài chính, kế toán chưa thật sự tích cực trong việc thực hiện 

nhiệm vụ; chưa nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, chưa cập nhật kịp thời các chế 

độ, chính sách của Nhà nước để làm tốt công tác công tác nghiệp vụ và tham 

mưu đầy đủ, chính xác cho lãnh đạo UBND xã. 

Trách nhiệm trong việc để xảy ra các sai sót, vi phạm trên thuộc về Chủ 

tịch UBND xã và phụ trách bộ phận tài chính kế toán. 

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Đối với UBND xã Cát Hanh: 

1.1. Căn cứ Kết luận thanh tra UBND xã Cát Hanh tổ chức kiểm điểm làm 

rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân và có biện pháp xử lý cho phù hợp; rút 

kinh nghiệm về những khuyết điểm, tồn tại và có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt 

ngay. 

1.2. Chỉ đạo bộ phận tài chính, kế toán phải liên tục cập nhật chính sách, 

chế độ tài chính mới ban hành để áp dụng.  

1.3. Thường xuyên rà soát các nguồn kinh phí ngân sách cấp trên hỗ trợ có 

mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi để nộp trả kịp thời cho ngân sách (nếu có). Nộp trả 

cho ngân sách huyện kinh phí hỗ trợ có mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi: 

242.984.000 đồng. 

1.4. Chấm dứt hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em của xã. 

1.5. Khi ký hợp đồng cho thuê đất công ích phải ghi rõ ràng, cụ thể về giá 

cho thuê, tránh trình trạng tùy tiện trong việc áp giá. 

1.6. Khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình đầu tư xây dựng đã hoàn 

thành, trong đó đặc biệt là các công trình giao thông nông thôn để tiến hành 

thanh, quyết toán theo quy định; xác định các nguồn vốn đầu tư xây dựng; xác 

định nợ tồn đọng, bố trí các nguồn vốn trả nợ. Báo cáo kết quả thực hiện công 

việc trên về Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch Phù Cát trong vòng 6 

tháng kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra. Đối với phần phát sinh 17.471.000 

đồng khối lượng đầu tư xây dựng các công trình, Sở Tài chính xét thấy mức phát 

sinh này tương đương với phần tính thiếu 5% chi phí dự phòng nên kiến nghị 

UBND xã nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 

1.7. Không thu hồi các khoản chi sai quy định, chứng từ không rõ ràng 

nhưng yêu cầu UBND xã chấm dứt các khoản chi tương tự sau này với tổng số 

tiền: 316.747.228 đồng.  
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Trong đó:  

- Các nội dung chi thuộc nhiệm vụ năm 2017 vì trong năm 2017 UBND xã 

thâm hụt nguồn kinh phí nên không còn nguồn để chi số tiền: 262.997.228 đồng 

- Các khoản chi chứng từ không đầy đủ, hợp lệ số tiền: 17.850.000 đồng. 

- Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 06 hộ nghèo từ Quỹ vì người nghèo sai quy 

định số tiền: 18.000.000 đồng. 

- Các khoản chi không đúng quy định: 17.900.000 đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 07) 

1.7. Nộp vào tài khoản tạm giữ ngân sách tỉnh của Sở Tài chính mở tại 

Kho bạc Nhà nước tỉnh các khoản chi sai phạm với số tiền: 10.100.000 đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 07) 

1.9. Công khai Kết luận thanh tra theo quy định. 

2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch Phù Cát: 

2.1. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và thẩm định quyết toán 

hàng năm chặt chẽ theo quy định, có biện pháp xử lý ngay các sai phạm của các 

xã trên địa bàn thông qua công tác thẩm định quyết toán.  

2.2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ quy trình, thủ tục, khối 

lượng, các nguồn vốn tham gia, việc thanh, quyết toán các công trình bê tông 

giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. 

2.3. Hướng dẫn UBND xã Cát Hanh thực hiện Kết luận thanh tra.  

3. Đối với UBND huyện Phù Cát: 

Chỉ đạo UBND xã Cát Hanh thực hiện Kết luận thanh tra.  

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân 

sách tại UBND xã Cát Hanh. UBND xã Cát Hanh có trách nhiệm công khai Kết 

luận thanh tra, tổ chức thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện bằng 

văn bản (theo đề cương báo cáo kèm theo) cho Sở Tài chính trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra (trừ điểm 1.6, mục V)./.                                                                       

Nơi nhận:                               KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND xã Cát Hanh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;         

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Phù Cát; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cát; 

- Lưu: VT, NS, TT, Websiete Sở, Chánh TT, Đoàn TT.   

  

          Nguyễn Văn Hưng 
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