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Thm tra tInh hlnh thc hin diy toán ngn sách dja phu'o'ng nàm
và phãn bô d toán ngân sách dja phu'ng nám 2019
Thrc hin sir phân cong cia ThuèT1g trrc Hi dng nhân dan huyn v
thârn tra t trInh, báo cáo trInh k hop lan thr 8, HDND huyn khóa XI.
Trên ccc so' xern xét, dánh giá Báo cáo s 461/BC-UBND ngày 28/11/2018
cüa UBND huyn ye tInh hInh thi7rc hin dir toán ngân sách da phu'oiig nárn
2018bvà phân bô dx toán ngân sách da phu'og nàm 2019 (Báo cáo 461); Th
trInh so 116/TTr-UBND ngày 29/11/20 18 ye vic xin phê duyt dir toán và
phumg an phân bO dir toán thu, chi ngân sách dja phuang nàrn 2019 (T? trInh
116) và dir thào nghi. quyêt ye dir toán và phân bô ngân sách dja phuong nàm
2019 trinh HBND huyn. Ban Kinh tê - Xà hi (KTXH) cña HDND huyn báo
cáo nhu sau:
I. Ye tInh hlnh thirc hin dir toán ngân sách nàm 2018
Nàm 2018, UBND huyn dà $p trung chi do, diu hành thc hin nhim
vii tài chInh - ngân sách trên dia bàn huyn dtt kêt qua. TInh hInh thu ngân sách
nhà nuc trên dia bàn rnc dtt 105,6% dr toán tinh giao và dt 100,5% dçr toán
HDND huyn giao. Tong chi ngân sách uc thrc hien tang 52,4% dir toán
HDND huyn giao. Tuy nhiên, thrc hin drtoán thu, chi ngân sách nhà nuó'c
(NSNN) vn cOn nhtng hn chê, mt sO nguôn thu khOng dat, thiêu on dinh dà
ành huông den tInh hInh thrc hin dr toán ngân sách cüa huyn.
Ban KTXH co bàn nht trI vO'i dánh giá tInh hInh t1c hin dr toán ngân
sách dia phuong näm 2018 nhu Báo cáo 461 cüa UBND huyn, dOng thii có rnt
sO nhn xét sau:
1. V thu ngân sách ngân sách nhà nuc trên dja bàn
Theo báo cáo cüa UBND huyn, tInh hInh thu NSNN trên da bàn huyn
dêu dtt và vuçt chi tiêu tinh Va huyn giao, trong do có 4/8 khoàn thu dtt và vuçit
d toán, 3/8 khOng dtt dir toán giao (thu tr khu vi.xc ngoài quOc doanh, dt
89,3%; thu 1 phi truYc bi, dtt 65,3%; thu phi và 1 phi, dt 5 1,2%) và 01 khoàn
thu không närn trong d toán (thu cap quyên khai thác tài nguyen 317 triu
dOng). Vic gop phân vào kêt qua trên, chü yêu là nguOn thu tiên sü ding dat,
dày là nguOn thu 1n nhung thiêu ben vmg; mt khác mt so khoàn thu khOng
dt di toán giao hang näm. Thu can dôi ngàn sách huyn saukhi loi trr khoàn
thu tien s1 dng dat, so cOn 1i u'c thrc hin là 7.817 triu dong, thâp hon nghi
quyêt HDND huyn giao là 806 triu dOng iNghi, quyet là 8.623 triu dông). DOi
vO'i thu tren dja bàn các xà, có 3/5 xa dtt, 2/5 xã không dtt dr toán thu huyn
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giao. D nghj cn có giâi pháp hü'u hiu d dam bão n djnlri và bn vüng di vi
các khoàn thu NSNN trén da bàn huyn.
2. V chi ngân sách
Di vi thirc hin chi can di ngân sách näm 2018 co' bàn dam bào theo
quy djnh. Tong chi ngân sách dja phuong (NSEDP) uó'c thirc hin câ nàm là
295.5 17,694 triu dông, tang 52,4% dr toán HDND huyn giao. Các khoàn chi
theo dir toán HDND huyn giao dêu dtt trên 95%. Trong thirc hin dr toán chi
näm 2018, mOt so nhim vi phài bô sung kinh phi lón so vi dir toán giao dâu
nám. Mt so khoãn chi uó'c thixc hin den 3 1/01/2019 con ló'n: kinh phi thrc hin
tien luo'ng và các khoân phi cap theo lu'ong và mt so nhim v khác là
3.3 89,967 triu dông; nguôn sir nghip kinh te khác là 1.394,118 triu dông;
khoân chi dtthâp: Ho tr9' bão v và phát triên dat trông 1iia theo Ngh dinh 35,
dat 50,2%. Dê ngh UBND huyn chi do các co' quan, don v du' toán, sir dimg
ngân sách nhà nuó'c thrc hin nhirn vi chi và quyêt toán ngân sách theo quy
dinh.
3. Nàm 2018, ki,rn toán Nba nm5'c thuc hiên kim toán NSDP näm 2017
cüa huyn. D ngh UBND huyn báo cáo các ni dung, so lieu có lien quan den
viêc thuc hiên NSDP nàm 2017 theo kêt luân cüa Doàn kiêm toán nba nithc;
trong do, có khoãn thu chuyên nguôn nàm 2017 sang nàm 2018 và chi kêt du
ngân sách nàm 2017 d lam co' S( cho vic thirc hin và quyêt toán ngân sách
theo quy djnh.
II. V xây di'ng dty toán thu, chi ngãn sách dja phu'o'ng nàm 2019
Qua thm tra vic phân b dr toán thu, chi ngân sách dja phuo'ng näm
2019, Ban KTXH Co bàn thông nhât. UBNID huyn dã xây drng dir toán ngân
sách 2019 theo Lut Ngân sách nhà nuo'c Va CáC quy dnh, van bàn co lien quan.
Nàrn 2019, du toán thu NSDP tang 8,2% và chi NSDP tang 8,85% so vói näm
2018 (Nghj quyêt HDND huyn giao); phân dâu tang thu ngân sách (loi trü tiên
siir dimg dat) tr 5 - 10% so vói nàm 2018. Djnh mic chi thuO'ng xuyên cho can
b, cong chc tang (cap huyn 30 triu dông/biên chê; can b, cOng chüc cap xà
20 triu dOng/biên che; NbQ'ng ngui hoat dng không chuyên trách xã 4 triu
dOng/nguO'i).
Ban KTXH có môt s kin sau:
1. V dçr toán thu NSDP nàm 2019 gm: (1) tng thu ngan sách trên dja
bàn là 11.340 triu dông; (2) tong thu ngân sách huyn là 211.118 triu dông. Dê
ngh lam rO dã bao gôm khoàn thu kêt du và thu chuyn ngun (uâc thrc hin)
cña näm 2018.
2. Trong nhüng nãm qua, thu ngan sách trên da bàn du dt và vu't dir
toán giao, chü yêu do tCr nguôn thu tiên si dung dat, con các khoàn thu con lai
tInh hInh thçrc hin thiêu on djnh. Do vy, can có sr chi dto ngay tr du nàm 201
dê dt ket qua.
3. V dr toán chi vàphân b dr toán chiNSDP nàm 2019 là 211.118 triu
dOng, trong do, chi dâu tu phát trin chim 11,19%, chi thuông xuyên chim
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81,64%, chi b sung can di nhim v ftác chim 5,21% và chi dr phông chim
l,9%. Trong qua trinh thc hin can thxc hin dam bào di toán phân bô dâu nàm,
hn chê vic bô sung ngân sách cüa mt nhim vit. Theo dr toán phân bô nàm
khoàn chua phân bô ci the cho ting nhim vi ci the (nhu: chi quàn
2019, mt so
triu dông; chi sr nghip kinh tê 5.000 triu dông; ho sung
1 hành chinh 5.678,7
can dôi nhirn v lác 11.000 triu dông). Do vy, li có phát si nhiem v,
UBND huyn can phài báo cáo, thông nhât vi cap có thãm quyên truc khi phân
bô.
4. Närn 2019, dr toán chi và phân bd toán chi NSDP có Uoàn chi bCo
sung can dôi nhirn vi khác 11.000 triu dông. Dày là khoán chi mó'i trong
câu dx toán chi. Dé nghi. lam rO khoàn chi nay.
Dng thi, diu chinh s lu'9g biên ch có rnt dn ngày 3 1/12/2018 (cot
2, biêu so 4 cüa Báo cáo 461) cüa các dmiv (Ban To chc, Ban Dan van, Trung
tarn BDCT, Huyn doàn) ding vi thrc te và thirc hin phân ho ngân sách nàm
2019 dng vói so biên chê thxc tê cüa trng don vj.
Ban KTXH thng nhât vi nhüng giài pháp diu hành thiic hin thu
5.
so
ngân sách trên da bàn và giài pháp chi ngãn sách nàm 2019 nêu ti Báo cáo
461. Be nghj UBND huyn chi do, to chirc thrc hin dt kêt qua, dông thi tang
cuà'ng chi do diêu hành thrc hin nhim vi tài chInh — ngân sách trên dja bàn
huyn hiu qua. Tang cung thungân sách ngay tr dâu nàm de thrc hin dt chi
tiêu nàrn 2019 de ra. To chc diêu hành, quàn l chat chë, dung quy dnh và hn
chê các khoàn chi chuyên nguôn ngân sách nhà nuó'c; nâng cao hiu qua sr ding
ngân sách rthà nuc. Tang ciirng cong tác kiêm tra, giám sat, thanh tra các khoàn
chi ngân sách trong phm vi quàn l và theo chrc nang, nhim vii duçic giao;
ding dung mic dIch, dung chê d, tiêt kirn,
dam bào von ngân sách duqc su
hiu qua.
thão nghj quyêt v thy toán và pliân bô
III. Di vó'i To' trInh 116 và thy
ngân sách dja phiro'ng nàm 2019
Ban KTXEI huyn co bàn thong nht vôi ni dung T trInh 116 và dir thào
Ngh quyêt trInh HDND huyn. Ngoài ra, có mt sO dê nghi. sau:
1. Di vi Th trInh 116, d nghj diu chinh tiêu d thành "V dr toán và
phân bô ngân sách da phuong nàm 2019", dê thông nhât vi vic ban hành ngh
quyêt c1ia HDND huyn "Ye dir toán và phân bô ngân sách dja phuong nàm
2019".
T trInh không có các phi liic kern theo, chi d cp dn các phic lc cüa
Báo cáo 461/BC-UBND ngày 28/11/2018 cüa UBND huyn ye tInh hInh thc
hin dir toán ngàn sách dja phucing nàm 2018, và phân bO dr toán ngân sách dja
phuong nàrn 2019. Be nghj bô sung các phi ltc kern theo th trinh.
2. Diu chinh dung tiêu d cña T trinh 116 dä d cp trong dir thào nghj
quyêt.

chuc trin khai thirc hin Nghj quyM
3. D ngh UBND huyn chi do, th
nay dt kêt qua sau khi dugc HDND huyn thông qua.
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IV. Kin nghj, d xut
1. D chi dao diu hành thirc hin nhim vi tài chInh— ngân sách trên dija
bàn huyn trong nhfmg näm den dt hiu qua, Ban KTXH die nghi UBND môt so
ni dung sau:
- Tang ciiô'ng quán l nâng cao hiu qua sfr ding NSNN. Tip tic di mó'i
co cu chi NSNN theo hung tang t trpng chi dâu tu, giám dan t tr9ng chi
thu'ng xuyên.
- Tham mu'u vic du tu và phân b ngân sách d thrc hin nhttng chi tiêu,
nhiêrn vv dup'c xác djnh trong các chuang trInh, kê hoach thirc hin nghj quyêt
cña Dáng các cap, nhât là Nghi quyet dáng b huyn lan thir XVIII, Nghj quyet
01 -NQ/HJJ cña Huyn iy ye phát triên nOng nghiêp dê dat các chi tiêu quan
tr9ng theo 1 trInh dä xác djnh.
- Tin hành rà soát, dr báo dng tInh hInh di vi các mt lam tang, giãm
nguôn thu cüa huyn và txng dja phuong die có sr phân bô giao chi tiêu thu cho
các do'n vj, dja phuung phi hp'p.
2. Di vi các Co quan, don vj, các xã sr dung ngân sách nhà nuâc cn t
chc thc hin vic sii'r dung ngân sách theo dr toán duçrc phân b, nhiêm vli
du'ac giao dat kêt qua vai tinE than hoàn thành nEiêrn vçi, tiêt kim ngân sách.
Trên day là báo cáo kt qua thm tra v tInh hInh thirc hin dir toán ngân
sách nàrn 2018 và xây drng dr toán ngân sách Nba niró'c nãm 2019. Ban KTXH
báo cáo HDND huyn xem xét, quyêt djnh./.
No'i nhan:
- Thung trirc HDND huyn;
- UBND huyn;
- Ban KT-XH;
- Di biêu HDND huyn;
- Các phOng, ban UBND huyn;
-LuuVT.

