
    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BÁO CÁO
Kết quả giám sát về việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trên địa 
bàn huyện giai đoạn 2015-2020; Việc điều hành, quản lý tài chính – ngân sách 
xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-ĐGS ngày 03/10/2022 của Đoàn giám sát 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về giám sát phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND 
huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội huyện đã tổ chức giám sát tại UBND xã 
Trà Vinh, Trà Dơn về việc điều hành, quản lý tài chính – ngân sách xã năm 2021 
và 6 tháng đầu năm 2022 và Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc quản lý, sử dụng 
nguồn dự phòng ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ những 
kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế. Đồng thời đề xuất kiến nghị và giải 
pháp nhằm triển khai thực hiện trong thời gian đến. Đoàn giám sát Ban Kinh tế - 
Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện
1. Tình hình chung:
* Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ huyện ủy, 

Thường trực HĐND, UBND huyện trong quản lý, điều hành ngân sách nói chung 
và quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đảm bảo đúng nội dung, đối tượng 
theo quy định của Luật NSNN.

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hướng 
dẫn nhiệt tình của các phòng ban huyện liên quan, đặc biệt là phòng Tài chính - Kế 
hoạch và Kho bạc nhà nước huyện Nam Trà My cùng với sự phối hợp của tất cả 
các ban ngành hội đoàn thể của xã là điều kiện thuận lợi để giúp UBND xã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trong công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách địa phương.

- Nguồn kinh phí được phân bổ cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi thường 
xuyên hàng năm trên địa bàn xã.

* Khó khăn:
- Thường xuyên xảy ra thiên tai, bảo lũ, dịch bệnh…nên nguồn kinh phí để 

khắc phục thiệt hại rất lớn; do đó việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách (khoảng 
2-4% tổng dự toán chi thường xuyên) không đảm bảo để khắc phục thiệt hại do 
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thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát 
sinh ngoài dự toán giao đầu năm.

- Đời sống của nhân dân vẩn còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách trên địa 
bàn các xã ít, ngân sách chi hoạt động của xã chủ yếu thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

- Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ xã còn hạn chế nên trong công 
tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định 

163/2016/NĐ/CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật  ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương 
năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật 
Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện 
Nam Trà My về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2021. 

- Căn cứ Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện 
Nam Trà My về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2022. 

- Căn cứ vào Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện 
Nam Trà My về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên năm 2022-Năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới và cơ chế quản 
lý, điều hành kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025

Trên cơ sở Nghị quyết, quyết định phân bổ kinh phí năm 2021, 2022 của 
huyện, Ủy ban nhân dân các xã đã tham mưu cho HĐND xã ban hành các Nghị 
quyết về phân bổ ngân sách xã đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách và 
hướng dẫn của cấp trên về định mức phân bổ dự dự toán chi thường xuyên năm 
2021 và năm 2022. UBND các xã củng đã có Quyết định giao dự toán cho các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể của xã để tổ chức thực hiện.

II. Kết quả sử dụng ngân sách xã:
1/ Xã Trà Vinh 
+ Năm 2021: 

- Tổng dự toán cấp trên giao : 9.989.387.243 đồng

- Dự toán HĐND xã giao : 9.989.243 đồng
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- Thực hiện 7.940.940.436 đồng, tỷ lệ 79% so với Nghị quyết HĐND giao.

+  6 tháng đầu năm  2022:

- Tổng dự toán cấp trên giao : 5.608.768.000 đồng

- Dự toán HĐND xã giao: 5.608.7608.000 đồng

- Thực hiện 2.331.638.477 đồng, tỷ lệ 42% so với Nghị quyết HĐND giao.

2/ Xã Trà Dơn 
+  Năm 2021

- Tổng dự toán cấp trên giao: 4.188.000.000 đồng 

- Dự toán HĐND xã giao: 4.188.000.000 đồng 

- Thực hiện: 9.830.235.901 đồng đạt 235% so với Nghị quyết HĐND xã 
giao.

+ Năm 2022

- Tổng dự toán cấp trên giao: 4.745.000.000 đồng 

- Dự toán HĐND xã giao: 4.745.000.000 đồng 

- Thực hiện: 2.690.640.640 đồng  đạt 57% so với Nghị quyết HĐND giao.

3/ Phòng Tài chính – Kế hoạch
+  Năm 2015
- Dự toán chi cấp trên giao: 3.167 triệu đồng.
- Dự toán HĐND huyện giao: 3.167 triệu đồng (trong đó: 2.689 DPNS 

huyện - bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 là 1.411 
triệu đồng (gồm: 1.133 triệu đồng DPNS huyện và 278 triệu đồng NSX) và 478 
triệu đồng DPNS xã). Toàn bộ kinh phí này đã được chuyển nguồn sang 2016 để 
cân đối các nhiệm vụ chi ngân sách năm 2016.

- Thực hiện: 0 đồng, tỷ lệ 0% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.
- Quyết toán do HĐND huyện phê chuẩn: 0 đồng.
+  Năm 2016
- Dự toán chi cấp trên giao: 3.167 triệu đồng.
- Dự toán HĐND huyện giao: 3.167 triệu đồng (gồm: 2.646 triệu đồng 

DPNS huyện và 521 triệu đồng DPNS xã).
- Thực hiện: 500 triệu đồng, tỷ lệ 18,896% so với Nghị quyết HĐND huyện 

giao.
- Quyết toán do HĐND huyện phê chuẩn: 500 triệu đồng.
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+  Năm 2017
- Dự toán chi cấp trên giao: 4.953 triệu đồng.
- Dự toán HĐND huyện giao: 4.953 triệu đồng (trong đó: 4.295 triệu đồng 

DPNS huyện - bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm, bổ 
sung vào nguồn DPNS và 658 triệu đồng DPNS xã).

- Thực hiện: 3.138 triệu đồng, tỷ lệ 73,062% so với Nghị quyết HĐND 
huyện giao.

- Quyết toán do HĐND huyện phê chuẩn: 3.138 triệu đồng.
+  Năm 2018
- Dự toán chi cấp trên giao: 3.667 triệu đồng
- Dự toán HĐND huyện giao: 3.667 triệu đồng (gồm: 3.011 triệu đồng 

DPNS huyện và 656 triệu đồng DPNS xã).
- Thực hiện: 0 đồng, tỷ lệ 0% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.
- Quyết toán do HĐND huyện phê chuẩn: 0 đồng.
+  Năm 2019
- Dự toán chi cấp trên giao: 3.667 triệu đồng.
- Dự toán HĐND huyện giao: 3.667 triệu đồng (gồm 3.054 triệu đồng DPNS 

huyện và 613 triệu đồng DPNS xã).
- Thực hiện: 209,341 triệu đồng, tỷ lệ 5,709% so với Nghị quyết HĐND 

huyện giao
- Quyết toán do HĐND huyện phê chuẩn: 209,341 triệu đồng
+ Năm 2020
- Dự toán chi cấp trên giao: 4.034 triệu đồng. 
- Dự toán HĐND huyện giao: 4.034 triệu đồng (gồm: 3.385 triệu đồng 

DPNS huyện và 649 triệu đồng DPNS xã).
- Thực hiện: 1.498,416 triệu đồng, tỷ lệ 37,145% so với Nghị quyết HĐND 

huyện giao.
- Quyết toán do HĐND huyện phê chuẩn: 1.498,416 triệu đồng
III. Nhận xét, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng ngân sách xã
1. Ưu điểm:
- Việc thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đảm bảo đạt và vượt so 

với dự toán. Nguyên nhân dẫn đến tăng thu ngân sách trên địa bàn do công tác 
tuyên truyền, vận động của địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự nỗ 
lực cố gắng của các cơ quan thu. Hằng năm, ngân sách huyện sử dụng nguồn vượt 
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thu để bố trí cho các nhiệm vụ phát sinh chưa được dự toán ngân sách; tập trung 
nguồn dự phòng ngân sách cho công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh. 
Việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đảm bảo đúng theo quy định, đúng nội 
dung, nhiệm vụ theo Luật NSNN.

- Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng ủy, HĐND&UBND các 
xã, hoạt động của các ban, ngành, Hội đoàn thể xã từng bước đi vào nề nếp. Công 
tác điều hành và quản lý thu, chi ngân sách của xã đã bám sát các hướng dẫn của 
cấp trên và dự toán được giao; cơ bản đáp ứng được các nhiệm chi theo kế hoạch 
đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn các 
xã.

 - UBND các xã có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo từng năm; các 
khoản chi lương, phụ cấp theo lương, bảo trợ xã hội và các khoản chi hoạt động của 
xã thực hiện theo đúng quy định, chi trả kịp thời cho người lao động.

- Ngoài các nhiệm vụ chi thương xuyên, đầu tư phát triển, một số xã đã chủ 
động trong việc bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh như: 
đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chính trị lớn của 
địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng nguồn dự 

phòng ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 và công tác quản lý, điều 
hành ngân sách xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế sau:

- Nguồn dự phòng NSNN không đảm bảo do nhu cầu khắc phục thiên tai, 
dịch bệnh trên địa bàn huyện rất lớn, gây áp lực cho công tác điều hành ngân sách.

- Công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành ngân sách của HĐND, UBND còn 
lúng túng, Kế toán Tài chính - Ngân sách xã còn hạn chế về nghiệp vụ, chứng từ 
lưu trữ thiếu tính khoa học, còn lộn xộn, lập chứng từ chưa đầy đủ theo từng nhiệm 
vụ chi cụ thể…

- UBND xã, bộ phận tài chính - kế toán chưa lập đầy đủ sổ sách theo dõi dự 
toán, sổ theo dõi tài sản cố định, sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí; công tác quản 
lý tài chính xã còn lõng lẽo, khó kiểm soát.

- Qua đối chiếu số liệu theo dõi ngân sách xã của phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện năm 2021, số liệu báo cáo kinh phí thực hiện của xã chưa trùng khớp 
với số liệu của phòng tài chính - Kế hoạch huyện. 

- Một số ban ngành của xã chưa nắm rõ các quy định về cơ chế chính sách, 
định mức chi cho các hoạt động, do đó còn lúng túng và bị động trong việc thực 
hiện các nội dung chi hoạt động của ngành mình.

IV. Kiến nghị, đề xuất.
1. Đối với UBND huyện
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- Kiến nghị HĐND tỉnh có cơ chế hỗ trợ các huyện miền núi để đảm bảo 
nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

- Để đảm bảo công tác quản lý nguồn kinh phí ngân sách xã hàng năm được 
chặt chẽ, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thường 
xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho Chủ tịch và cán 
bộ kế toán xã.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn UBND xã quy trình, thủ tục và 
các hồ sơ liên quan đến thực hiện các Chương trình, dự án trên địa bàn xã, nhất là 
các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn 
vốn trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác hướng dẫn, 
kiểm tra, quản lý chặt chẽ dự toán thu, chi, kinh phí chi thường xuyên của các xã 
trên địa bàn huyện.

2. Đối với UBND các xã
- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã, đảm bảo theo đúng quy 

định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- UBND xã chỉ đạo bộ phận Kế toán - Tài chính xã rà soát các chứng từ kế 

toán năm 2021 còn thiếu sót, chưa đảm bảo về nguyên tắc kế toán để bổ sung, hoàn 
thiện chứng từ, sổ sách theo quy định hiện hành.

- Đề nghị UBND các xã thực hiện nghiêm túc công tác công khai, dân chủ các 
hoạt động thu, chi tài chính của đơn vị theo quy định để tập thể cán bộ, công chức 
giám sát theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực 
hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Đề nghị UBND xã thống kê tài sản cố định của các xã, lập hồ sơ theo dõi và 
khấu hao tài sản theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện chi tài chính, ngân sách theo đúng theo quy định về định mức, 
tiêu chuẩn và dự toán được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát về việc quản lý, sử dụng nguồn dự 
phòng ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020; Việc điều hành, quản lý 
tài chính - ngân sách xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã 
hội HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 7./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- UBND xã Trà Don; Trà Vinh
- P. TC-KH,
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

    #ChuKyLanhDao
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