
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 248/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 30 tháng  8 năm 2019 

                       

THÔNG BÁO 

Kết luận về kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp  

trong công tác quản lý tài chính, tài sản công 

 

 Thực hiện Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết đinh số 

2587/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Quyết định kiểm tra 

trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp trong công tác quản lý tài 

chính, tài sản công. Ngày 12/8/2019 Tổ kiểm tra theo Quyết định 2587 đã làm việc 

với UBND xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan. 

 Sau khi kiểm tra, Tổ kiểm tra đã có Báo cáo số 03/BC-TKT ngày 28 tháng 8 

năm 2019 về việc báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã 

Đồng Giáp trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, UBND huyện thông báo 

kết quả kiểm tra như sau: 

 I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Đặc điểm tình hình  

Xã Đồng Giáp là xã vùng III, cách trung tâm huyện 26 Km, có đường huyện 

ĐH 59C chạy qua. Tổng diện tích tự nhiên là 18,8 ha, toàn xã có 8 thôn bản, 542 

hộ với 4.548 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày và Nùng. Đời sống Nhân dân chủ 

yếu làm nghề nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc vào thiên nhiên, địa bàn dân cư thưa 

thớt, không tập trung, trình độ dân trí thấp không đồng đều, xã có đường ô tô đi lại 

đến trụ sở xã được 04 mùa.   

Cơ sở vật chất của UBND xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức trong đơn vị. 

 2. Về kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công 

 Trong 02 năm (2017, 2018) UBND xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công.  

 2.1. Việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công 

 Trong năm 2017, 2018 việc sử dụng ngân sách nhà nước mua sắm tài sản 

của UBND xã Đồng Giáp được quản lý chặt chẽ, sử dụng đảm bảo chi đúng, chi đủ 

theo quy định.  

 Đơn vị đã mở sổ theo dõi tình hình tăng giảm mua sắm tài sản và công cụ, 

dụng cụ lâu bền được quản lý bằng phần mềm quản lý tài sản, khi kết thúc năm tài 

chính đơn vị đã tiến hành kiểm kê công cụ, dụng cụ trong năm; giá trị tài sản cố 

định, công cụ dụng cụ được ghi theo nguyên giá mua sắm.  
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2.2. Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017, 2018 

2.1.1. Năm 2017: 

* Tổng thu ngân sách xã: 5.104.649.100 đồng. 

Trong đó: 

- Thu NSNN trên địa bàn: 16.678.900 đồng. 

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 105.322.200 đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.893.648.000 đồng. 

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước chuyển sang: 89.000.000 đồng. 

* Tổng chi ngân sách xã: 4.929.005.000 đồng.  

- Chi quản lý nhà nước: 

- Chi cho Đảng ủy: 

- Chi Ban Công an: 

- Chi Ban Quân sự: 

- Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 

- Chi Hội Phụ nữ: 

- Chi Hội Nông dân: 

- Chi Hội Cựu chiến binh: 

- Chi Uỷ ban MTTQ: 

- Chi Hội Chữ thập đỏ: 

- Chi Hội Người cao tuổi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục: 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 

- Chi sự nghiệp thể thao: 

- Chi đầu tư phát triển:  

- Chi hỗ trợ PTSX, hỗ trợ theo QĐ 102: 

- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin:         

- Chi sự nghiệp xã hội 

* Chi chuyển nguồn năm sau:  

* Kết dư ngân sách:                                                   

2.139.060.000 đồng 

597.000.000 đồng 

13.000.000 đồng 

217.682.000 đồng 

140.760.000 đồng 

147.775.000 đồng 

141.126.000 đồng 

 126.467.000 đồng 

165.872.000 đồng 

18.708.000 đồng 

8.792.000 đồng 

32.000.000 đồng 

135.000.000 đồng 

22.000.000 đồng 

464.963.000 đồng 

470.800.000 đồng 

15.000.000 đồng 

25.000.000 đồng 

48.000.000 đồng. 

175.644.100 đồng. 

2.1.2. Năm 2018: 

Tổng thu ngân sách xã: 5.999.299.386 đồng. 

Trong đó: 

- Thu NSNN trên địa bàn: 13.155.286 đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.762.500.000 đồng. 

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 175.644.100 đồng. 

- Thu chuyển nguồn ngân sách: 48.000.000 đồng. 
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* Tổng chi ngân sách xã: 5.890.103.700 đồng. 

- Chi quản lý nhà nước: 

- Chi cho Đảng ủy: 

- Chi Ban Công an: 

- Chi Ban Quân sự: 

- Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 

- Chi Hội Phụ nữ: 

- Chi Hội Nông dân: 

- Chi Hội Cựu chiến binh: 

- Chi Uỷ ban MTTQ: 

- Chi Hội Chữ thập đỏ: 

- Chi Hội Người cao tuổi: 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 

- Chi sự nghiệp xã hội: 

- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin:         

- Chi sự nghiệp thể thao: 

- Chi sự nghiệp giáo dục: 

- Chi chương trình MT và các NVkhác 

- Chi nộp ngân sách do dư dự toán: 

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 

* Kết dư ngân sách:                

2.343.360.000 đồng 

         664.000.000 đồng 

13.000.000 đồng 

211.000.000 đồng 

135.539.000 đồng 

153.444.000 đồng 

147.959.000 đồng 

 128.429.000 đồng 

214.409.000 đồng 

17.804.000 đồng 

10.916.000 đồng 

45.000.000 đồng 

18.000.000 đồng 

15.000.000 đồng 

                   10.000.000 đồng 

                    33.000.000đồng 

              1.674.600.700 đồng 

                   14.643.000 đồng 

                   40.000.000 đồng 

                109.195.686 đồng. 

 II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

 1. Ưu điểm 

 Ủy ban nhân dân xã Đồng Giáp đã tổ chức triển khai Quyết định kiểm tra 

trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, chuẩn bị báo cáo và mời 

các thành phần tham dự họp đảm bảo theo yêu cầu. 

 Trong 02 năm (2017, 2018) UBND xã Đồng Giáp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo và thưc hiện tốt công tác quản lý tài chính, chứng từ thu, chi được sắp xếp gọn 

gàng, ngăn nắp theo từng năm ngân sách. 

 Việc mua sắm, quản lý tài sản công được quản lý trên phần mềm quản lý tài 

sản và mở sổ theo dõi tình hình tăng giảm mua sắm tài sản đúng theo quy định của 

Nhà nước. 

 2. Hạn chế:  

Qua 02 năm thực hiện UBND xã Đồng Giáp vẫn còn một số hạn chế cần 

được rút kinh nghiệm và khắc phục: 

- Một số sổ kế toán chưa đóng dấu giáp lai giữa các trang theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 25 Luật Kế toán. 
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- Hồ sơ mua giống lợn nuôi thịt F1 thuộc chương trình xây dựng nông thôn 

mới năm 2017 chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định như: Hồ sơ thiếu 

đơn đăng ký tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; thiếu biên bản họp thôn; 

danh sách ký nhận lợn giống không ghi trọng lượng của lợn khi phát cho các hộ 

dân; chưa niêm yết công khai danh sách, danh mục các hộ được hỗ trợ.  

- Danh sách nhận lợn nuôi thịt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018 

ông Hoàng Văn Tâm chưa ký nhận tiền, tổng số tiền 4.770.000đ. 

- UBND xã chi tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hộ tịch, 

Luật Bình đẳng giới và Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, nhưng không xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền kèm theo chứng từ thanh toán. 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao và thanh lý Hợp đồng mua bán phần mềm 

ngày 08/5/2018 bên A chưa ký tên và đóng dấu. 

- Dự trù kinh phí tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND xã trước kỳ họp cuối năm 

2018 chủ tài khoản chưa ký duyệt chi và đóng dấu. 

- UBND xã chưa mở sổ theo dõi vật tư văn phòng phẩm dẫn đến việc mua 

sắm vật tư văn phòng phẩm còn nhiều gây lãng phí.  

 3. Biện pháp xử lý 

 Từ kết quả kiểm tra và những tồn tại, hạn chế trên, Chủ tịch UBND huyện 

đề nghị Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

 - Chỉ đạo Công chức chuyên môn đóng dấu giáp lai đầy đủ giữa các trang và 

kiểm tra các chứng từ chưa ký duyệt bổ sung đầy đủ, đúng quy định. 

 - Hồ sơ mua giống lợn nuôi thịt cần bổ sung đầy đủ các văn bản còn thiếu. 

 - Mở sổ theo dõi vật tư văn phòng phẩm để theo dõi.  

  Trên đây là kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công tại 

UBND xã Đồng Giáp. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- CT, PCT UBND huyện (BC); 

- UBND xã Đồng Giáp; 
- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, HS.    

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Mai Tú 
                                                                                 

                                                                                               


