
TT Đơn vị, địa phƣơng Nội dung Số tiền kiến nghị Kết quả thực hiện
Còn lại chƣa thực 

hiện

So sánh 

TH/KN 

(%)

Ghi chú

189.803.660.525 177.553.233.567 12.250.426.958 94%

A THU NỘP NSNN CÁC KHOẢN THUẾ, CÁC KHOẢN THU KHÁC 527.594.128 357.164.128 170.430.000 68%

I Các khoản thuế 264.632.878 264.632.878 0 100%

  - Thuế GTGT 15.954.750 15.954.750 0 100%

  - Thuế TNDN 248.678.128 248.678.128 0 100%

II Phí, lệ phí 92.531.250 92.531.250 0 100%

III Thu khác 170.430.000 0 170.430.000 0%

B THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH 189.276.066.397 177.196.069.439 12.079.996.958 94%

B.1 THU HỒI NỘP NSNN CÁC KHOẢN CHI SAI CHẾ ĐỘ 2.092.028.777 1.460.479.777 631.549.000 70%

1 Chi XDCB 986.435.000 729.639.000 256.796.000 74%

1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018 660.491.000 660.491.000 0 100%

a BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam 545.068.000 545.068.000 0 100%

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT609B (Đoạn từ ngã ba Hoà

Đông đến ngã tư Ái Nghĩa), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
83.835.000 83.835.000 0 100%

 Dự án trường THPT Duy Tân, thành phố Tam Kỳ 95.836.000 95.836.000 0 100%

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609: Gói thầu Tây Ái

Nghĩa; Gói thầu Km17 + 610,84 - Km19 + 925,26 và Km37 -

Km46 + 250

365.397.000 365.397.000 0 100%

b Thành phố Hội An 37.716.000 37.716.000 0 100%

- BQLDA và Qũy đất thành phố Hội An Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng câu Cửa Đại 37.716.000 37.716.000 0 100%

c Huyện Thăng Bình 74.820.000 74.820.000 0 100%

-
BQL các Dự án ĐTXD huyện Thăng 

Bình

Dự toán, dự thầu, hợp đồng, nghiệm thu quyết toán tính thừa

khối lượng Kiên cố hóa Trường lớp học mầm non, tiểu học

huyện Thăng Bình (giai đoạn 2017-2020), gồm:

 - Gói thầu: Thi công Xây dựng Trường Mẫu giáo Bình Đào 33.226.000 33.226.000 0 100%

 - Gói thầu: Thi công Xây dựng Trường Mẫu giáo Bình Nam 17.144.000 17.144.000 0 100%

- Gói thầu: Thi công Xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị

Minh Khai 02 phòng - Phân hiệu Phước Long
3.373.000 3.373.000 0 100%

- Gói thầu: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị

Minh Khai - 06 phòng phân hiệu Vân Tiên
5.849.000 5.849.000 0 100%

- Gói thầu: Thi công Xây dựng Trường Hoàng Văn Thụ 02

phòng - Phân hiệu Đông Tác
2.431.000 2.431.000 0 100%

                              Phụ lục I-2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2018 (số liệu đến ngày 30/6/2020)

(Kèm theo Công văn số    4335 /UBND-KTTH ngày  30 /  7   /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

Đvt: Đồng

Tổng kiến nghị về tài chính
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- Gói thầu: Thi công Xây dựng Trường Hoàng Văn Thụ 07

phòng - Phân hiệu Phương Tân
8.264.000 8.264.000 0 100%

- Gói thầu: Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 03 phòng -

Phân hiệu Trà Đóa, Xã Bình Đào
4.533.000 4.533.000 0 100%

d Huyện Phú Ninh                2.887.000                2.887.000                               - 100%

-
BQLDA Xây dựng kết cấu hạ tầng 

huyện Phú Ninh

Gói thầu số 5: Khảo sát và lập thiết kế, dự toán (Hợp phần 01,

nhánh 1: Km1+650 -Km7+180); Hợp phần 1, nhánh 2:

Km0+1+929 (Điều tra thuỷ văn dọc tuyến địa hình cấp 3 -

Thừa khối lượng do đã thực hiện bước dự án đầu tư)

2.887.000 2.887.000 0 100%

1.2 CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020         325.944.000             69.148.000           256.796.000   21%

a Huyện Nam Trà My            69.148.000              69.148.000                             -     100%

- Trung tâm PT quỹ đất và quản lý các DA ĐTXD huyện Nam Trà My 0

Công trình: Đường giao thông đi thôn 1 Long Cheng, xã Trà

Cang
32.056.000 32.056.000 0 100%

Công trình: Đường giao thông đi thôn 4, xã Trà Dơn 37.092.000 37.092.000 0 100%

b Huyện Phước Sơn          108.711.000                             -              108.711.000   0%

- BQL DA ĐTXD và PT quỹ đất huyện Phước Sơn 0

Công trình: Đường giao thông thôn 5a đi thôn 6 xã Phước Lộc

(Đoạn nối tiếp)
22.840.000 0 22.840.000 0%

Công trình: San lấp mặt bằng sắp xếp Khu dân cư thôn Luông

B, xã Phước Kim
21.655.000 0 21.655.000 0%

Công trình: Đường cống thôn 4 xã Phước Hiệp 32.356.000 0 32.356.000 0%

Công trình: Đường vào khu sản xuất quanh hồ Nước Zút xã

Phước Năng
31.860.000 0 31.860.000 0%

c Huyện Đông Giang          148.085.000                             -              148.085.000   0%

Ban quản lý dự án ĐTXD - Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang 0

Công trình: Đường GTNT từ thôn Tống Cói-thôn 2-thôn 3 đến

đường xã Ba, xã Tư
34.962.000 34.962.000 0%

Công trình: Trường THCS Trần Quý Cáp; Hạng mục: Nhà

hiệu bộ, nhà công vụ, tường rào cổng ngõ sân nền, nhà xe,

nhà bảo vệ

78.300.000 78.300.000 0%

Công trình: Nâng cấp, mở rộng nước sinh hoạt liên thôn xã A

Rooi
34.823.000 34.823.000 0%

2 Chi thƣờng xuyên 1.105.593.777 730.840.777 374.753.000 66%

2.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018 1.105.593.777 730.840.777 374.753.000 66%

a Sở Tài nguyên và Môi trường            217.656.439            217.656.439                             -   100%

- Tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sử dụng KP NS cấp mua sắm tài sản chi sửa chữa, chi mua

sắm CCDC, phụ cấp kiêm nhiệm không đúng nhiệm vụ, dự

toán giao;

          136.177.000           136.177.000 0 100%
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-
Trung tâm quan trắc và phân tích 

môi trường
Gồm:             81.479.439             81.479.439 0 100%

Do đơn vị sử dụng kinh phí không tự chủ NS cấp chi vận hành

trạm quan trắc môi trường online để chi cho các hoạt động

thường xuyên như thanh toán tiền điện thoại, thanh toán tiền

nước sinh hoạt, thanh toán tiền điện, tiền văn phòng phẩm

thuộc kinh phí tự chủ

            49.667.654             49.667.654 0 100%

Do giảm một số chi phí dụng cụ, điện năng tiêu hao (Chi phí

lập báo cáo hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

            31.811.785             31.811.785 0 100%

b Sở Giao thông vận tải            357.358.000            357.358.000                             -   100%

- Văn phòng Sở Gồm: 0

Kinh phí xây dựng phần mềm hệ 

thống thông tin quản lý hạ tầng giao 

thông vận tải tỉnh Quảng Nam

- Giảm một số khối lượng ở chức năng báo cáo thống kế

(chuyển mức độ trung bình đối với chức năng số 48) đã được

hệ điều hành Window hỗ trợ không cần thiết phải xây dựng

tương ứng giảm số tiền 18.221.000đ; 

- Giảm khối lượng xác định lại ở mức trung bình, căn cứ theo

Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ

Thông tin truyền thông tương ứng giảm số tiền 18.221.000đ.   

            36.442.000             36.442.000 0 100%

Kinh phí Quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến thủy nội địa địa 

phương năm 2018

Do sử dụng sai chi phí nhân công đối với Công tác đặc thù

trong quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;
            25.411.000             25.411.000 0 100%

Kinh phí Quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường thủy nội địa 

quốc gia trên địa bàn Quảng Nam 

năm 2018 

Do sử dụng sai chi phí nhân công đối với Công tác đặc thù

trong quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;
          153.620.000           153.620.000 0 100%

Kinh phí sửa chữa khắc phục bảo lũ 

bước 2 năm 2018

Công trình sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đường ĐT.609 bị

thiệt hại do cơn bảo số 12 và mưa lũ 2017 giảm 35.990.000đ,

do xác định lại khối lượng đắp đất K95 và K98 đất cấp 3; (2)

Công trình sửa chữa khắc phục bảo lũ bước 2 bị thiệt hại do

bảo số 12 và mưa lũ năm 2017 - đường dẫn cầu Duy Phước -

Cẩm Kim giảm 25.450.000đ, do kiểm toán xác định lại đơn giá

đối với công tác sơn chống ăn mòn bằng nhựa đường

            61.440.000             61.440.000 0 100%
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Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

Sửa chữa mặt đường, rãnh dọc các đoạn Km1+200 – Km8+00

tuyến ĐH13.HĐ huyện Hiệp Đức 26.830.192đ do tính thừa

một số khối lượng, đơn giá; Quản lý và Bảo dưỡng thường

xuyên các tuyến ĐT: 53.614.865đ, do thừa một số khối lượng

            80.445.000             80.445.000 0 100%

c Sở Công thương            374.753.000                             -              374.753.000 0%

- Văn phòng Sở Gồm: 0

Đăng tin trên báo Quảng Nam "Công Thương Quảng Nam -

Hợp tác phát triển", báo Công Thương, đối ngoại, Tạp chí tiêu

dùng chưa đúng tính chất nguồn kinh phí, không thuộc chức

năng nhiệm vụ của Sở Công Thương quy định tại Quyết định

số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/201/2015 của UBND tỉnh

Quảng Nam.

          50.000.000   50.000.000 0%

Thanh toán xây dựng hệ thống hóa văn bản QLNN ngành

Công Thương số tiền 65trđ phải dùng từ nguồn kinh phí tự

chủ; thanh toán hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngành

quản lý; đoàn kiểm tra liên ngành... số tiền 259,7trđ là hoạt

động thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của Sở đã bao

gồm trong định mức hoạt động thường xuyên theo quy định tại

khoản 2, Điều 10 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày

08/12/2016 của tỉnh Quảng Nam; khoản 2 và khoản 6, Điều 3

Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ

Tài chính và Bộ Nội vụ

        324.753.000   324.753.000 0%

d Huyện Phú Ninh            106.832.338            106.832.338                               - 100%

-
Trung tâm phát triển Cụm công 

nghiệp và DVTM

Dự toán và quyết toán kinh phí duy trì, bảo dưỡng, chăm sóc

cây xanh tại cụm Công nghiệp Chợ Lò và cụm Công nghiệp

Tam Đàn bao gồm cả thuế GTGT không thuộc đối tượng chịu

thuế GTGT qui định tại khoản 11 điều 4 Thông tư

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

            14.444.338             14.444.338 0 100%

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

Dự toán, quyết toán dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải

trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2018 tính thừa định mức 1

nhân công tương ứng số tiền 92,388trđ

            92.388.000             92.388.000 0 100%

e Huyện Quế Sơn              48.994.000              48.994.000                             -   100%

- Phòng Tài nguyên và Môi trường Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất tính thừa định mức             48.994.000             48.994.000 0 100%

B.2 CÁC KHOẢN NỘP TRẢ NGÂN SÁCH 153.642.355.501 149.521.639.501 4.120.716.000 97%

1 Chi XDCB 44.555.585.835 44.555.585.835 0 100%
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1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018 44.555.585.835 44.555.585.835 0 100%

1.1.1 Nộp trả ngân sách trung ƣơng 44.179.651.835 44.179.651.835 0 100%

a Sở Tài chính 44.179.651.835 44.179.651.835 0 100%

Số dư KHV CTMTQG năm 2017 trở về trước của kinh phí

chương trình giảm nghèo bền vững không được phép kéo dài

26.531trđ (hết nhiệm vụ chi hủy ở các đơn vị nộp trả ngân

sách tỉnh).

26.531.000.000 26.531.000.000 0 100%

Nguồn vốn đầu tư NSTW bổ sung có mục tiêu từ các năm

trước đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài nhưng

vẫn không sử dụng hết nhưng Địa phương không nộp trả cho

ngân sách trung ương theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2,

Điều 9 Thông tư số 342/TT-BTC

17.648.651.835 17.648.651.835 0 100%

1.1.2 Nộp trả NS tỉnh 375.934.000 375.934.000 0 100%

a Huyện Thăng Bình 314.000.000 314.000.000 0 100%

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chưa nộp trả NS tỉnh các nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu

đã hết nhu cầu, nhiệm vụ chi qui định. (Kinh phí thực hiện

Đường Giao thông Bình Quý - Bình Phú 314trđ)

314.000.000 314.000.000 0 100%

b Huyện Phú Ninh 61.934.000 61.934.000 0 100%

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Nguồn kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi

chưa nộp trả NS tỉnh
61.934.000 61.934.000 0 100%

2 Chi thƣờng xuyên 109.086.769.666 104.966.053.666 4.120.716.000 96%

2.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018 104.823.180.666 104.261.753.666 561.427.000 99%

2.1.1 Nộp trả ngân sách trung ƣơng 88.989.932.314 88.989.932.314 0 100%

a Sở Tài chính 88.989.932.314 88.989.932.314 0 100%

Kinh phí CTMTQG chương trình xây dựng nông thôn mới năm

2018 số tiền 2.940trđ (hết nhiệm vụ chi hủy ở các đơn vị nộp

trả ngân sách tỉnh).

2.939.744.851 2.939.744.851 0 100%

Các nhiệm vụ chi TWBS chuyển nguồn từ năm từ 2017 hết nhu

cầu số tiền 6.977trđ; các nhiệm vụ chi năm 2018 hủy ở các

đơn vị nộp trả ngân sách tỉnh 15.973trđ .

22.950.187.463 22.950.187.463 0 100%

Địa phương đã chủ động sử dụng nguồn CCTL 1.962.000trđ

để bổ sung vốn đầu tư, nhưng TW vẫn bổ sung có mục tiêu cho

địa phương để thực hiện 09 chính sách an sinh xã hội

63.100trđ là chưa phù hợp với Điểm 7, Điều 3, Nghị quyết số

49/2017/QH14 của Quốc hội.

63.100.000.000 63.100.000.000 0 100%

2.1.2 Nộp trả NS tỉnh       15.238.127.352       15.238.127.352                               - 100%

a Kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính 7.055.932.722 7.055.932.722 0 100%
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- Các huyện nộp trả NS tỉnh

Tỉnh bổ sung cho các huyện đến cuối năm kinh phí còn thừa số

tiền 7.056trđ (Bắc Trà My 1.497trđ; huyện Hiệp Đức 341trđ;

Núi Thành 368trđ; Nông Sơn 1.230trđ; Điện Bàn 16,6trđ; Tây

Giang 21trđ; Tiên Phước 1.571trđ; Đại Lộc 2.011trđ)

7.055.932.722 7.055.932.722 0 100%

b Huyện Thăng Bình         4.516.303.102         4.516.303.102                               - 100%

- Phòng Tài chính - Kế hoạch        4.441.700.000        4.441.700.000                              - 100%

Chưa nộp trả NS tỉnh các nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu

đã hết nhu cầu, nhiệm vụ chi qui định, gồm: Thực hiện NĐ

116/2016/NĐ-CP cho trường PTDT bán trú và học sinh bán

trú 65,4trđ; Trợ cấp hằng tháng cho TNXP theo QĐ

29/2016/QĐ-TTg 1,2trđ; Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết

sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

251trđ; ứng dụng KHCN 254trđ (năm 2017 154trđ; năm 2018

99trđ); Thực hiện cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương

"dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

338,4trđ; Đào tạo lao động và thực hiện công tác tuyên

truyền, kiểm tra, giám sát đào tạo theo QĐ 3577/QĐ-UBND

325,4trđ; Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng HTKT

cho các HTX theo QĐ 46/2014/QĐ-UBND 66trđ; CTMTQG

NTM 415trđ; CTMTQG Giảm nghèo bền vững 2.112,3trđ

       3.828.700.000        3.828.700.000 0 100%

Kinh phí cấp bù thủy lợi phí của HTX nông nghiệp Bình Hải

năm 2015-2017 nộp vào TK tạm thu, tạm giữ và đã nộp vào

ngân sách huyện chưa nộp trả NS tỉnh theo qui định

613.000.000 613.000.000 0 100%

-
Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng 

Nông thôn mới

Nộp trả NS tỉnh kinh phí chương trình MTQG nông thôn mới

hết nhiệm vụ chi theo qui định 
74.603.102 74.603.102 0 100%

c Huyện Phú Ninh 2.416.670.028 2.416.670.028 0 100%

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Nguồn kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi

chưa nộp trả NS tỉnh
2.416.670.028 2.416.670.028 0 100%

d Thành phố Hội An 1.249.221.500 1.249.221.500 0 100%
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TT Đơn vị, địa phƣơng Nội dung Số tiền kiến nghị Kết quả thực hiện
Còn lại chƣa thực 

hiện

So sánh 

TH/KN 

(%)

Ghi chú

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kinh phí bổ sung có mục tiêu được tỉnh giao đầu năm (trước

30/9/2018) nhưng không thực hiện theo mục tiêu được giao

mà chuyển nguồn 1.249,2trđ là không thuộc đối tượng chuyển

nguồn quy định tại điều 43, điểm 1, khoản đ Nghị định số

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và điều 9,

điểm 2, khoản đ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày

30/12/2016 của Bộ Tài chính 

1.249.221.500 1.249.221.500 0 100%

2.1.3 Nộp trả ngân sách huyện            561.427.000                             -              561.427.000 0%

a Huyện Thăng Bình            561.427.000                             -              561.427.000 0%

- Các xã, thị trấn
Kinh phí học tập cộng đồng còn số dư trên tài khoản tiền gửi

đã hết nhiệm vụ chưa nộp trả ngân sách huyện
561.427.000 561.427.000 0%

2.1.4 Nộp trả khác 33.694.000 33.694.000 0 100%

a Huyện Quế Sơn 33.694.000 33.694.000 0 100%

Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Nộp trả 

Quỹ bảo trì đường bộ

Sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ (được tỉnh cấp vào TKTG) chi

phụ cấp kiệm nhiệm, tiếp khách 33,7trđ cho các thành viên

BQL dự án không đúng qui định tại điều 2 Thông tư

60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017

33.694.000 33.694.000 0 100%

2.2 Chuyên đề cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018        3.306.959.000                              -        3.306.959.000 0%

Nộp trả ngân sách tỉnh, gồm: 0

a Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Tỉnh bổ sung kinh phí tăng công suất giường bệnh năm 2018 là

2.477,9trđ (sau khi thanh toán tiền thuê bảo vệ và điều dưỡng

1.231trđ) để chi tiền lương và phụ cấp cho đơn vị là không phù

hợp do năm 2018 đơn vị đã áp dụng giá viện phí mới theo

Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Năm 2018 đơn vị đã

đƣợc giao tự chủ thƣờng xuyên.

        2.477.959.000                              - 2.477.959.000 0%

b
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi 

phía Bắc Quảng Nam

Tỉnh bổ sung kinh phí tăng công suất giường bệnh năm 2018 là

10.890trđ để chi tiền lương và phụ cấp cho đơn vị trong khi chi

phí lương và các khoản theo lương cơ cấu vào giá dịch vụ

khám chữa bệnh là 42.358trđ. Tổng quỹ lương thực hiện năm

2018 của đơn vị là 52.419trđ (theo mức lương cơ sở 1,39trđ).

Ngân sách cấp thừa tiền lương 829trđ.

           829.000.000                               - 829.000.000 0%

2.3 Chuyên đề Chƣơng trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020           956.630.000           704.300.000           252.330.000 74%

a Huyện Phước Sơn            704.300.000            704.300.000                               - 100%

Đơn vị giải trình 

tại Báo cáo 

161/BC-SYT 

ngày 11/02/2020
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TT Đơn vị, địa phƣơng Nội dung Số tiền kiến nghị Kết quả thực hiện
Còn lại chƣa thực 

hiện

So sánh 

TH/KN 

(%)

Ghi chú

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kinh phí CTMTQG giảm nghèo bền vững hết nhiệm vụ chi,

còn tồn chưa nộp trả NS tỉnh (trong đó kinh phí thuộc NSTW

704,3trđ)

          704.300.000           704.300.000 0 100%

b Huyện Đông Giang            252.330.000                               -            252.330.000 0%

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Kinh phí CTMTQG giảm nghèo bền vững hết nhiệm vụ chi,

còn tồn chưa nộp trả NS tỉnh (kinh phí thuộc NSĐP)
          252.330.000 252.330.000 0%

B.3 CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHƢNG CHƢA NỘP NSNN 2.344.979.200 0 2.344.979.200 0%

1 Chi XDCB 2.344.979.200 0 2.344.979.200 0%

1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018 2.344.979.200 0 2.344.979.200 0%

a Huyện Duy Xuyên

Tạm thu tiền sử dụng đất tại KBNN Duy Xuyên, phát sinh từ

các dự án tại Vùng Đông huyện Duy Xuyên do BQL Khu kinh

tế mở Chu Lai làm Chủ đầu tư 2.345trđ, phòng TC-KH huyện

Duy Xuyên không phản ánh kịp thời nguồn thu tiền sử dụng đất

vào NSNN là không đúng qui định tại Khoản 2, Điều 13, Luật

NSNN số 83/2015/QH13.

        2.344.979.200 2.344.979.200 0% Giải trình

B.4 GIẢM DỰ TOÁN, GIẢM THANH TOÁN NĂM SAU       21.562.396.117       17.891.287.161         3.671.108.956 83%

1 Chi XDCB         7.776.406.000         4.160.422.000         3.615.984.000 54%

1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018        7.571.745.000        4.067.221.000        3.504.524.000 54%

a BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam         2.923.295.000         2.923.295.000                               - 100%

Dự án Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Quảng

Nam
          665.705.000           665.705.000 0 100%

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609: Gói thầu Tây Ái

Nghĩa; Gói thầu Km17 + 610,84 - Km19 + 925,26 và Km37 -

Km46 + 250

          500.063.000           500.063.000 0 100%

Dự án: Nâng cấp bệnh viện nhi thành bệnh viện sản nhi tỉnh

Quảng Nam.
       1.757.527.000        1.757.527.000 0 100%

b Thành phố Hội An 410.071.000 266.666.000 143.405.000 65%

- BQLDA và Quỹ đất thành phố Hội An 0

Mạng lưới thu gom nước thải đấu nối vào hộ dân           143.405.000 143.405.000 0%

Hạ tầng đô thị thành phố Hội An           266.666.000           266.666.000 0 100%

c Huyện Thăng Bình            168.906.000                             -              168.906.000 0%

- BQL các Dự án ĐTXD huyện Thăng Bình 0

Trạm bơm Tứ Sơn, huyện Thăng Bình (giai đoạn 2) sai định

mức lắp đặt ống bê tông ly tâm  đường kính ống d=1000mm
          168.906.000 168.906.000 0%

d Huyện Phú Ninh 2.730.936.000 857.305.000 1.873.631.000 31%

- 0
BQLDA Xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Phú Ninh (Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông 

thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xóa đói, giảm nghèo Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
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TT Đơn vị, địa phƣơng Nội dung Số tiền kiến nghị Kết quả thực hiện
Còn lại chƣa thực 

hiện

So sánh 

TH/KN 

(%)

Ghi chú

- Gói thầu số 14: Thi công xây lắp nhánh 1 (hợp phần 1), Lý

trình Km0+00-Km1+540,14 (địa phận thành phố Tam Kỳ)
              2.119.000 2.119.000 0%

Gói thầu số 15: Thi công xây lắp nhánh 1 (hợp phần 1), Lý

trình Km1+650-Km7+180 và nhánh 2 (hợp phần 1) lý trình

Km0+00-Km1+929 (địa phận huyện Phú Ninh)

          810.962.000           810.962.000 0 100%

CV 726/UBND-

TCKH ngày 

09/7/2020 (có 

chứng từ kèm 

theo)

Gói thầu số 16: Thi công nhánh 1 (Km7+180 -Km9+660)

thuộc hợp phần 1; Nhánh 1 (Km0- Km7+708) thuộc hợp phần

2; Nhánh 2 (Km0- Km2+713) thuộc hợp phần 2

       1.256.694.000 1.256.694.000 0%

Gói thầu thi công xây dựng công trình (phần vốn dư)           482.930.000 482.930.000 0%

Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát và lập thiết kế BVTC - dự toán

(Hợp phần 01: Km0-Km1+650)
            10.729.000 10.729.000 0%

Gói thầu số 5: Khảo sát và lập thiết kế, dự toán (Hợp phần 01,

nhánh 1: Km1+650 -Km7+180); Hợp phần 1, nhánh 2:

Km0+1+929

            33.084.000             33.084.000 0 100%

CV 726/UBND-

TCKH ngày 

09/7/2020 (có 

chứng từ kèm 

theo)

Gói thầu số 6: Khảo sát và lập thiết kế, dự toán (Hợp phần 01,

nhánh 1: Km7+180 -Km9+560); Hợp phần 2, nhánh 1: Km0-

Km7+708; Hợp phần 2, nhánh 2: Km0-Km2+713)

          103.050.000 103.050.000 0%

Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 15.             13.259.000             13.259.000 0 100% …nt…

Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 16.             18.109.000 18.109.000 0%

e Huyện Quế Sơn 1.338.537.000 19.955.000 1.318.582.000 1%

BQLDA - Quỹ đất huyện Quế Sơn 0

Thủy Lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai ngập úng vùng sản

xuất màu 3 xã huyện Quế Sơn
       1.002.453.000 1.002.453.000 0%

Công trình đường vào Trung tâm xã Hương An             19.955.000             19.955.000 0 100%

Cầu An Phú           290.693.000 290.693.000 0%

Khu dân cư chỉnh trang và tái định cư cho các hộ dân thuộc

diện di dời tại Khu công nghiệp - Thương mại - dịch vụ đông

Quế Sơn

            25.436.000 25.436.000 0%

1.2 Chuyên đề giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 204.661.000 93.201.000 111.460.000 46%

a Huyện Nam Trà My 93.201.000 93.201.000 0 100%

Trung tâm PT quỹ đất và quản lý các DA ĐTXD huyện Nam Trà My 0
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Công trình: Đường giao thông đi thôn 3, xã Trà Linh             34.580.000             34.580.000 0 100%

Công trình: Đường giao thông đi thôn 3, 4 Trà Vinh             30.086.000             30.086.000 0 100%

Công trình: Đường giao thông đi thôn 3 Trà Don             28.535.000             28.535.000 0 100%

b Huyện Phước Sơn 37.125.000 0 37.125.000 0%

BQL DA ĐTXD và PT quỹ đất huyện Phước Sơn 0

Công trình: Đường GTNT Trà Văn A xã Phước Kim             37.125.000                              - 37.125.000 0%

c Huyện Đông Giang 74.335.000 0 74.335.000 0%

Ban quản lý dự án ĐTXD - Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang 0

Công trình: Đường GTNT thôn A Liêng-thôn A Rớt, xã A Ting

(giai đoạn 2), lý trình: Km1+572-Km2+572,7
            74.335.000 74.335.000 0%

2 Chi thƣờng xuyên       13.785.990.117       13.730.865.161              55.124.956 100%

2.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018      11.918.753.784      11.863.628.828             55.124.956 100%

a Kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính         9.908.000.000         9.908.000.000                             -   100%

- Các trường học

Dự toán chi sự nghiệp đào tạo phân bổ theo chỉ tiêu đào tạo

bình quân; qua rà soát theo số liệu báo cáo của Sở Tài chính,

một số Trường đào tạo chưa đủ chỉ tiêu bình quân được giao

năm 2018 tương ứng với kinh phí NSNN cấp phải giảm trừ

tương ứng 9.908trđ gồm: Trường Cao đẳng Y tế 6.529trđ (chỉ

tiêu đào tạo bình quân giao 2.201 sinh viên, thực hiện 1.368

sinh viên); Trường Cao đẳng Công nghệ 1.614trđ (chỉ tiêu đào

tạo bình quân giao 850 sinh viên, thực hiện 673 sinh viên);

Trường Trung cấp VHNT 478trđ (chỉ tiêu đào tạo bình quân

giao 159 sinh viên, thực hiện 82 sinh viên); Trường Chính trị

1.287trđ (chỉ tiêu đào tạo bình quân giao 680 sinh viên, thực

hiện 568 sinh viên)

       9.908.000.000        9.908.000.000 0 100%

b Sở Tài nguyên và Môi trường            168.753.784            132.261.628              36.492.156 78%

- Văn phòng Sở Gồm: 0

Do chuẩn xác lại đơn giá một số công tác (phụ cấp khu vực,

định mức) đối với kinh phí đặt hàng công trình Cắm mốc ranh

giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cho 03 Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

            65.843.456             60.088.300 5.755.156 91%
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Do chuẩn xác lại đơn giá một số công tác (nguyên giá thiết bị

máy toàn đạc điện tử) đối với kinh phí đặt hàng công trình Xây 

dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

các xã (06 xã huyện Thăng Bình, 01 xã huyện Quế Sơn)

          102.910.328             72.173.328 30.737.000 70%

c Huyện Phú Ninh 50.000.000 31.367.200 18.632.800 63%

- Thị trấn Phú Thịnh

Do huyện phân bổ, giao dự toán hỗ trợ vượt 01 cán bộ tăng

cường theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 19/4/2012

của HĐND huyện Phú Ninh

50.000.000 31.367.200 18.632.800 63%

d Huyện Quế Sơn         1.792.000.000         1.792.000.000                               - 100%

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Nộp trả NS tỉnh nguồn CCTL tỉnh bổ sung có mục tiêu thừa so

với nhu cầu của địa phương
       1.792.000.000        1.792.000.000 0 100%

2.2  Chuyên đề cơ chế tự chủ tại đại học công lập giai đoạn 2016-2018        1.867.236.333        1.867.236.333                              - 100%

a Trường Đại học Quảng Nam

Chênh lệch lưu lượng sinh viên thực tế thấp hơn dự toán đã

giao đầu năm 2018 là 244 sinh viên tương ứng cấp thừa

1.867.236.333đ

        1.867.236.333         1.867.236.333 0 100%

B.5 GIẢM GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG/ TRÚNG THẦU         3.670.134.000         2.816.243.000            853.891.000 77%

1 Chi XDCB         3.670.134.000         2.816.243.000            853.891.000 77%

1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018        3.670.134.000        2.816.243.000           853.891.000 77%

a Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam 2.721.103.000 2.721.103.000 0 100%

Dự án Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Quảng

Nam - Gói thầu xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa

ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành

lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4

Khoa khám; Các hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị

xây lắp

          333.683.000           333.683.000 0 100%

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609: Gói thầu Tây Ái

Nghĩa; Gói thầu Km17 + 610,84 - Km19 + 925,26 và Km37 -

Km46 + 250

          420.083.000           420.083.000 0 100%

Nâng cấp bệnh viện Nhi thành bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng

Nam 
       1.967.337.000        1.967.337.000 0 100%

b Huyện Thăng Bình 518.013.000 0 518.013.000 0%

BQL các Dự án ĐTXD huyện Thăng Bình 0

Đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú           498.999.000 498.999.000 0%

Công trình: Trạm bơm Tứ Sơn, huyện Thăng Bình (giai đoạn

2)
            19.014.000 19.014.000 0%

c Huyện Phú Ninh 110.276.000 0 110.276.000 0%

Ban QLDA Xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Phú Ninh 0
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TT Đơn vị, địa phƣơng Nội dung Số tiền kiến nghị Kết quả thực hiện
Còn lại chƣa thực 

hiện

So sánh 

TH/KN 

(%)

Ghi chú

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy

phát triển kinh tế xã hội xóa đói, giảm nghèo Huyện Phú Ninh,

tỉnh Quảng Nam

          110.276.000 110.276.000 0%

d Huyện Quế Sơn 320.742.000 95.140.000 225.602.000 30%

BQLDA - Quỹ đất huyện Quế Sơn 0

Khu dân cư chỉnh trang và tái định cư cho các hộ dân thuộc

diện di dời tại Khu công nghiệp - Thương mại - dịch vụ đông

Quế Sơn

            95.140.000             95.140.000 0 100%

Cầu An Phú             75.810.000 75.810.000 0%

Thủy Lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai ngập úng vùng sản

xuất màu 3 xã huyện Quế Sơn
          149.792.000 149.792.000 0%

B.6 KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHÁC         5.964.172.802         5.506.420.000            457.752.802 92%

1 Chi XDCB         5.729.155.000         5.429.420.000            299.735.000 95%

1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018        5.729.155.000        5.429.420.000           299.735.000 95%

a BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam       5.043.040.000         5.043.040.000                             -     100%

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609: Gói thầu Tây Ái

Nghĩa; Gói thầu Km17 + 610,84 - Km19 + 925,26 và Km37 -

Km46 + 250

       1.769.095.000        1.769.095.000 0 100%

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609: Gói thầu Tây Ái

Nghĩa; Gói thầu Km17 + 610,84 - Km19 + 925,26 và Km37 -

Km46 + 250

       3.273.945.000        3.273.945.000 0 100%

b Huyện Phú Ninh          686.115.000            386.380.000            299.735.000   56%

0

Gói thầu số 15: Thi công xây lắp nhánh 1 (hợp phần 1), Lý

trình Km1+650-Km7+180 và nhánh 2 (hợp phần 1) lý trình

Km0+00-Km1+929 (địa phận huyện Phú Ninh)

          386.380.000           386.380.000 0 100%

CV 726/UBND-

TCKH ngày 

09/7/2020 (có 

chứng từ kèm 

theo)
Gói thầu số 16: Thi công nhánh 1 (Km7+180 -Km9+660)

thuộc hợp phần 1; Nhánh 1 (Km0- Km7+708) thuộc hợp phần

2; Nhánh 2 (Km0- Km2+713) thuộc hợp phần 2

          299.735.000 299.735.000 0%

2 Chi thƣờng xuyên          235.017.802              77.000.000            158.017.802   33%

2.1 Chuyên đề cơ chế tự chủ tại đại học công lập giai đoạn 2016-2018         158.017.802                            -             158.017.802   0%

a Trường Đại học Quảng Nam Gồm:            158.017.802                             -              158.017.802 0%

BQLDA Xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Phú Ninh (Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xóa đói, giảm nghèo Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
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TT Đơn vị, địa phƣơng Nội dung Số tiền kiến nghị Kết quả thực hiện
Còn lại chƣa thực 

hiện

So sánh 

TH/KN 

(%)

Ghi chú

Bổ sung tăng Quỹ học bổng khuyến 

khích học tập

Đơn vị chưa thực hiện bổ sung quỹ học bổng, khuyến khích

học tập từ nguồn thu lãi tiền gửi tại các ngân hàng thương

mại, chưa đảm bảo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP

ngày 02/10/2015 của Chính phủ, số tiền 158.017.802đ

158.017.802 158.017.802 0%

2.2 Chuyên đề giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020           77.000.000             77.000.000                            -     100%

Bố trí nguồn hoàn trả NSTW 0

2.1.1 Huyện Nam Trà My            50.000.000              50.000.000                             -     100%

Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội

Sử dụng nguồn NSTW của Chương trình không đúng nguồn

kinh phí theo quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 10 Thông tư

số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính

          50.000.000             50.000.000   0 100%

2.1.2 Huyện Phước Sơn            27.000.000              27.000.000                             -     100%

Phòng Văn hóa- Thông tin

Sử dụng kinh phí NSTW để thực hiện làm cụm panô truyền

thông thông tin về chính sách giảm nghèo tại 04 (xây dựng các

điểm tuyên truyền cố định), chưa đúng nguồn vốn quy định tại

Khoản 3 Điều 7 Thông tư 06/2017/TT-BTTTT.

          27.000.000             27.000.000   0 100%
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   Đơn vị tính: Đồng

TT Đơn vị/Chỉ tiêu Số tiền Đã thực hiện
Còn tiếp tục theo 

dõi
Thuyết minh nguyên nhân

1.104.836.603.863 415.157.828.831 689.678.775.032

A NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2018 1.104.836.603.863 415.157.828.831 689.678.775.032

1 KBNN tỉnh 909.488.996.911 321.182.701.879 588.306.295.032

1.1 Thu hồi tạm ứng đã quá hạn 301.023.000.000 125.321.414.675 175.701.585.325
Gồm: Cấp tỉnh 69.980trđ (chi tiết phụ biểu số 04.KBNN và

cấp huyện 231.042trđ (chi tiết phụ biểu số 05.KBNN).

1.2
Ứng trước kế hoạch vốn năm sau nhiều năm chưa 

thu hồi
608.465.996.911 195.861.287.204 412.604.709.707

Gồm: cấp tỉnh 228.298trđ (chi tiết phụ biểu số 06.KBNN và

cấp huyện 380.168trđ (chi tiết phụ biểu số 07.KBNN).

2 Huyện Thăng Bình 5.503.000.000 4.504.000.000 999.000.000

2.1
Tăng số dư nguồn CCTL năm 2018 chuyển sang 

năm 2019
         1.147.000.000          1.147.000.000 0

Tăng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2017 là

509trđ (huyện báo cáo chưa đầy đủ), tăng 40% nguồn thu học

phí 638trđ

2.2 Giảm chuyển nguồn tăng kết dư          2.980.000.000          2.980.000.000 0

Chuyển nguồn chi mua sắm trang thiết bị khi chưa có đầy đủ

hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị được ký trước ngày

31/12/2018 chưa đúng quy định tại Điểm a,b Khoản 1 Công

văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính

2.3 Thu hồi tạm ứng quá hạn          1.376.000.000             377.000.000             999.000.000 

Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp            999.000.000                             -   999.000.000

Tạm ứng chi phí phục vụ GPMB 350trđ; Tạm ứng trả quỹ đất

tỉnh năm 2017 212trđ; Tạm ứng bồi thường thiệt hại GPMB

dự án Vinacappital 400trđ (năm 2013); tạm ứng kinh phí

BTTH-GPMB mở rộng nhà máy may Domex năm 2015 37trđ,

nhưng  Chủ đầu tư chưa thu hồi

Phòng TC-KH            377.000.000            377.000.000 0
Tạm ứng vốn mua XM cấp Thị trấn đầu tư bê tông ĐH 2017

377trđ (năm 2016: 295trđ; năm 2017: 82trđ)

3 Huyện Phú Ninh 31.261.126.952 31.261.126.952 0

3.1
Phòng TC-KH: Theo dõi và sử dụng đúng mục

đích nguồn CCTL
97.989.507 97.989.507 0

Nguồn CCTL năm trước chuyển sang khi báo cáo với tỉnh chưa 

bao gồm 76.885.655đ (nguồn CCTL năm 2017 chuyển sang

đối với NS cấp xã); Xác định thiếu 40% nguồn thu được để lại

tạo nguồn CCTL 21.103.852đ (nguồn thu học phí của các

trường học)

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ KHÁC TẠI TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Công văn số    4335 /UBND-KTTH ngày  30 /  7   /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

TỔNG CỘNG (A+B)

Phụ lục II-2018
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TT Đơn vị/Chỉ tiêu Số tiền Đã thực hiện

Còn tiếp tục theo 

dõi
Thuyết minh nguyên nhân

3.2 Phòng TC-KH        31.030.648.445        31.030.648.445 0

Gồm: (i) Ghi chi xây dựng Khu phố chợ Cây Sanh xã Tam

Dân, hạng mục Chợ Cây Sanh 5.167trđ không đủ cơ sở (không

có dự toán thu từ nguồn thu phát sinh từ dự án; không có dự

toán chi được cấp có thẩm quyền quyết định; UBND huyện

không ban hành văn bản làm cơ sở Ghi thu – Chi chi ngân

sách). (ii) Ghi thu ghi chi Công trình xây dựng kết cấu hạ tầng

kỹ thuật khu tái định cư phục vụ xây dựng đường Cao tốc Đà

Nẵng - Quảng Ngãi 25.863trđ do Trung tâm phát triển quỹ đất

đề nghị ghi chi để bù trừ tiền sử dụng đất của một số hộ giải

tỏa đường cao tốc, trong đó ghi chi hạng mục khu dân cư – tái

định cư chợ lò xã Tam Thái không có các hồ sơ, chứng từ đủ

điều kiện xác định là chi phí hợp lý hợp lệ để thực hiện ghi chi

ngân sách năm 2018, không có quyết định của cấp có thẩm

quyền đồng ý ghi thu ghi chi NS, không có hồ sơ xác định

nguồn vốn sẽ bù trừ để xác định ghi thu ngân sách.

Đề nghị địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và quyết toán

theo qui định.

3.3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 132.489.000 132.489.000 0

Giảm chi chuyển nguồn tăng kết dư NS cấp huyện do chuyển

nguồn KP sự nghiệp khoa học công nghệ 75trđ; KP sự nghiệp

khuyến công 57trđ chưa đúng qui định tại Khoản 3, Điều 64

Luật NSNN (chuyển nguồn KP nghiên cứu khoa học, không

chuyển nguồn kinh phí ứng dụng khoa học)

4 Huyện Quế Sơn 520.000.000 520.000.000 0

UBND thị Trấn Đông Phú             520.000.000             520.000.000 0

Đề nghị HTX dịch vụ môi trường Thị trần Đông Phú xuất hóa

đơn đồng thời kê khai nộp thuế GTGT theo qui định đối với

giá trị hợp đồng thu gom vận chuyển rác sinh hoạt làm cơ sở

quyết toán

5 Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 152.290.480.000 57.690.000.000 94.600.480.000

5.1

Bố trí vốn cho cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở 

rộng trụ sở làm việc, tường rào cổng ngõ chưa 

đúng với quy định

94.600.480.000 0 94.600.480.000

Bố trí vốn cho cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng trụ sở

làm việc, tường rào cổng ngõ chưa đúng với quy định của

Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đề nghị Địa

phương chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định trong việc bố

trí vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công và Thông tư trên của

BTC, gồm:

Nguồn CCTL chuyển mục đích sử dụng 72.869.480.000 72.869.480.000
Gồm khối tỉnh quản lý 24 dự án với kinh phí 63.069,48trđ,

khối huyện quản lý 02 dự án với kinh phí 9.800trđ

Sử dụng nguồn XSKT bố trí sai 9.888.000.000 9.888.000.000
Bố trí vốn cho 08 công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và

mở rộng tuyến tỉnh
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TT Đơn vị/Chỉ tiêu Số tiền Đã thực hiện

Còn tiếp tục theo 

dõi
Thuyết minh nguyên nhân

Sử dụng vốn đầu tư XDCB trong nước bố trí cho 

cải tạo, sửa chữa sai nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức quy định

8.721.000.000 8.721.000.000
Do bố trí vốn cho các công trình CT, SC sai quy định và

không thuộc nhiệm vụ chi của KHV đầu tư công trung hạn 

Sử dụng nguồn tăng thu bố trí sai quy định 3.122.000.000 3.122.000.000 Bố trí vốn cho CT, SC sai quy định

5.2

KP bổ sung có mục tiêu hỗ trợ nhà ở người có 

công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg cuối 

năm còn lại chưa phân bổ và chưa sử dụng hết

57.690.000.000 57.690.000.000 0

Dự toán chưa phân bổ và chưa giao 57.690trđ của số vốn hỗ

trợ nhà ở cho Người có công, do số hộ đã được Bộ LĐTBXH

thẩm tra trong danh sách nhưng đến khi phân bổ và giao dự

toán chi thì đã chết, đi khỏi địa phương và hưởng các chính

sách khác, UBND Tỉnh Quảng Nam đã trình Bộ LĐTBXH

nhưng chưa trả lời. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị

quyết 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ “Đối với các

địa phương còn dư thừa kinh phí mà ngân sách trung ương đã

cấp để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở cho giai đoạn

2, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện hoàn trả ngân sách

trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các

văn bản hướng dẫn thi hành.”. Hơn nữa, Địa phương qua rà

soát thì số lượng nhà ở người có công cần hỗ trợ về nhà ở trên

địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng lên so với đề án tỉnh phê duyệt

và Bộ LĐTBXH thẩm tra với số lượng nhà là 11.834 nhà, trong

đó xây mới là 3.471 nhà, sửa chữa 8.363 nhà và tỉnh phải cân

đối từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho số lượng nhà

phát sinh này. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Trung ương để giữ

lại tiếp tục thực hiện, nếu không đồng ý thì nộp trả theo Nghị

quyết số 46/NQ-CP nêu trên.

6 Kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính 5.773.000.000 5.773.000.000

Cấp KP bằng lệnh chi tiền hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV

Khai thác thủy lợi Quảng Nam sửa chữa khắc phục các công

trình thủy lợi 5.773trđ; Công ty tự phê duyệt dự toán KTKT và

tự phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa; không được cơ

quan có thẩm quyền (Sở KH&ĐT) phê duyệt dự toán kinh tế

kỹ thuật; không được Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số

09/2016/TT-BTC; Thông tư số 92/2017/TT-BTC. Đề nghị các

đơn vị hoàn thiện bổ sung thủ tục quyết toán theo qui định.
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