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BAO CÁO
Kêt qua th,rc hin Kt 1un Kim toán
theo Thông báo so 471/TB-KY Ill ngày30/11/2018 cüa Kiêm toán Nhà
nu'ó'c Khu virc III ye báo kêt qua kiêm toán ti huyn Minh Long
Thirc hin Kêt 1uin kiêrn toán Nhà nu'c ti Thông báo sO 471/TB-KY
III ngày 30/11/2018 cüa Kiêrn toán Nhà nuóc khu v1rc III ye kêt qua kiêrn toán
t.i huyn Minh Long; Cong van so 62/UBND-KT cüa Uy ban nhân dan tinh
Quâng Ngãi ye vic nghiem tñc thirc hin K& lun kirn toán ngân sách dja
phixongnam 2017 và Cong van so 590/STC-NS ngày 5/3/20 19 ciia Sô Tài
chInh ye vic báo cáo ket qua thrc hin KCt 1un kiêrn toán ngn sách dja
phuong nàrn 2017. Uy ban nhân dan huyn Minh Long báo cáo ket qua thirc
hin gôm nhng iii dung sau:
1. X1r I tài chInh so tiên 19.551.353.503 dng, ciii the:
- Ti Phii hic sO 02b/IISKT-KTNN: Chi cic thuê huyn Minh Long
thyc hin xong ni dung kiên nghj cüa Kiêm toán Ye truy thu so thuê TNDN
nàrn 2017 so tiCn 68.100.030 dông.
- Giãm diii' toán, thanh toán 354.196.420 dông (ti Phii hjc so
03/HSKT-KTNN)
+ Dir an Câu Hoc Nhiêu và dung hai du câu giàrn trux khôi lu'crng
thanh toan la 90 709 433 dông theo ket luân kiêrn toan BQL du an dã thuc
hin giàm trCr thanh toán so tiên trên khi trInh phê duyt quyêt toán Va dn nay
cong trInh d phê duyt quyêt toán (co quyêt dinh phê duyt quyét toán kern
theo);
-F Dçr an Câu Lang Ren, huyn Minh Long giàrn tharth toán khôi 1ircng
theo kêt luân kiêrn toan la 44 850 084 dông va Du an cac tuyên duang nôi bô
trung tarn huyn ly Minh Long giàrn thanh toán khôi luqng vó'i so tiên là
2 18.636.525 dông;
- Thu hOi kinh phi 6.848.007.922 dOng dOng (ti Ph lye s6
03/HSKT-KTNN).
Phông Tài chInh-K hoach dâ np s6 kinh phI trên vào tài khoân thu
ngân sách tinh thco Giay np trã kinh phi so 01 ngày 30/12/20 18 (c6 Giáy np
trá kinli phi kèin theo).
- Giàm gilt trj khOi lu'Qng hy'p dông con lti là 82.810.341 dông (ti
Plui inc so 03/HSKT-KTNN).
BQL dir an DTXJ) huyn dang phôi h9p vi etc don vj nhà thâu gim
s tn trn ti'ró kh trInh phé duyt quyêt totn (Hin 02 cong
' thh t
trinh nay chwa trInh phê duyt quy&t toán).

- Xfr 1 tài chInh khác 12.198.239.168 dng (tii Phit hic s
03,04/HSKT-KTNN).
+ Ban quãn l dr an du tu' xay drng huyn thirc hin xong ni dung
kiên nghj cüa Kiêrn toán (cüa hai dir an: Câu Lang Ren, huyn Minh Long và
Câu Hoc Nhiu và duô'ng hai d.0 cu là do thiu kk qua thI nghirn cu'ng d
chiu kéo khi uôn cüa be tong xi màng, don vj dã bô sung k& qua thI nghim
cung d chju kéo khi uon cüa be tong xi mãng vào M so quàn I ch.t lu'gng
cong trInh, (co ban photo thI nghim kern theo,).
•
+ PhOng Tài chInh-Kê hooch theo dôi sé tin 2.764.000.000 dng d
thjng nguôn cái each tiên luang con lii chuyên sang nàrn sau tiêp tçic thc hin.
+ Dieu chinh giârn chi chuyên nguôn, tAng chi kêt du so tiCn:
6.914.431.386 dông:. CAn. ci diem b, Khoàn 3, Diu 27 Thông tu'
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa BO Tài chmnh quy dnh: Các kiên
nghj, kêt 1u.n cüa thanh tra, Kiêrn toán Nhà nu'c &r9'c thirc hin sau ngày 15
tháng 11 nAm sau dôi vó'i quyêt toán ngân sách nba nuó'c näm tru'ó'c, thl hach
toan vao nAn-i ngân sach tai thoi diem xu ly theo chê do quy dmh Dông thoi,
ti Khoán 3 diem c, Cong vAn so 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 cüa B
Tài chInh, ye vic hu'Ong dan xir 1 chuyên nguOn ngân sách cuOi närn 2017
sang nAm 2018, l.p và giri báo cáo quyêt toán ngân sách hang nAm quy dnh.
Nlhüng kiên ngh cüa co quan thanh tra, kiêrn toán sau ngày 15/11/2018 dOi
vó'i quy& toán NSNN närn 2017, thI hach toán vào nAm ngân sách t.i thô'i
diem xir 1 theo chê d quy djnh.
Can c'á theo các quy djnh trên, và ho'n nfta den thè'i diem hin ti trên
He thông TABMIS d thuc hiên dong ky kê toan nAm va nguoi su dung khOng
th cp nht dtt 1iu vào h thông TABMIS 2017. Do do, Uy ban nhân dan
huyn Minh Long và Kho bc Nba nuóc Minh Long không thirc hin diêu
chinh du'c s 1iu thu chi ngân sách cUa niên d 2017; Uy ban nhân huyn
Minh Long chuyn so tiên 6.914.431.386 dông vào ket du' ngân sách nAm
2019 tiep tçlc thrc hin theo qui djnh.
2.Nhü'ng ni dung khác theo kêt Iun ella Kiêm toán:
Uy ban nhân dan huyCn dä to chuc cuôc hop chi dao cac don vi chân
chinh các ton tai, thiêu sot trong cong tác quãn l ngân sách nlaà nu'ó'c trên da
bàn huyn.
Uy ban nhân dan huyn Minh Long báo cáo S& Tài chInh biêt, theo dOi
t6ng h9p báo cáo c.p trén.!.
No'inhin:
UBND tinh;
- So' Tài chInh;
- CT, PCT;
- C, PVP UBND huyn;
- Phông Tài chInh-K hoach huyn;
- Lru VT.
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