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BAO CÁO 
Thm tra cüa Ban Kinh t - Xã hi IIDND huyn 

Ye Báo cáo cüa UBND huyn tInh hinh thyc hiêri cong tác thçrc hành tiêt kim, 
chông tAng phi nAm 2022 trên dja bàn huyn Di Lc 

Thuc hiên Cong van s 43/HDND-VP ngày 12/12/2022 cüa Thung trrc 
HDND huyn ye vic thâm tra báo cáo trá li các kiên, kiên nghj cüa cü tn sau 
kS' hop thu 7, HDND huyn khóa XII; 

Qua xem xét Báo cáo si 434/BC-UBND ngà.y 02/12/2022 cüa UBND huyn 
ye tInh hInh thirc hin cong tác thirc hành tiêt kini, chông lang phi nàm 2022 trên 
dja bàn huyn do UBND huyn trInh kS'  hQp, Ban Kinh tê - Xã hi HDND huyn 
báo cáo HDND huyn mt so ni dung sau: 

1. TInh hInh, kt quA thtrc hAnh tit kim, chóng tAng phi 

Qua xem xét Báo cáo cüa UBND huyn v thc hánh tiêt kim, chông lang 
phi näm 2022, Ban Kinh tê - Xa hi c bàn thông nhât vui nti dung cüa Báo cáo. 
Báo cáo dã phán ánh khá rO net, day dü trén tat ca các Iinh vrc, dam báo theo quy 
djnh cOaLut thijc hành tiêt kim, chông lang phi. Ban xin nêu ra mt so kêt qua 
cu the diên hInh nhu sau: 

- Trong linh vrc quân l, sCr ding tài chInh, NSNN: Ngay tü du näm 2022, 
thçrc hin chi tiêu tiêt kim 10% chi thuOng xuyen dé to nguôn cái each tiên li.rcng 
theo quy djnh vOi so tiên: 13.726 triu dông. 

- Trong cong tác quãn 1, scr dung kinh phi thrc hin nhim vi khoa hçc 
và Cong ngh: Qua thãm djnh d?toán  dôi vOi dé tài "llng diing khoa hQc k 
thut dé xác 1p cong ngh ché biên chè tüi l9c An Bang tr cQng và !á chè trên 
dja bàn huyn Dai  Lc, tinh Quáng Nam" vó'i dix toán dê nghj 652,860 triu 
dông, qua cong tác thâm djnh giãm so vOi kinh phi dê ngh vOi so tiên 136,134 
triu dông. 

- Trong nàm 2022, dã triên khai 13 cuc thanh tra kinh tê - xã hi. Qua thanh 
tra phát hin tong so tiên sai phm là 611,782 triu dông. trong do: chân chinh 
58,850 triu dong, giàrn trü quyêt toán: 141,753 triu dông, thu hôi np ngân sách 
sotien 411,179 triéu dong, so tiên dã thu hôi np ngân sách: 256,704 triu dông; 
kiên nghj và dirçic UBND tinh thông nhât thu hôi din tIch 109.790m2  dat tai  thôn 
Thanh Phü, xã Di Chánh, huyn Di Lc yà thu hOi Quyét djnh so 09/QD-UB 
ngày 11/5/2004 cüa UBND huyn Dai  Ltc ye vic thu hôi dat, cho h ông L Van 
Nghia thuê dt dê xay dmg ca s chê biên Song May xuât khâu tai  thôn Lam Tây, 
xä Di DOng, vâi din tIch 10.000m2. Dông thai, yeu câu to chüc h9p kiém diem, 
chân chinh rut kinh nghirn và khäc phc nhctng tn ti trong cong tác quán ly 



ngân sách, quán l tài san cong vâ cong tác quân 1 d&u tu xây drng ca ban di vâi 
03 dja phuo'ng (UBND xã Dai  Phong, UBND thj trãn Ai Nghia, UBND xã Dai 
Cuông), yêu câu kiëm diem rut kinh nghim d6i vâi 03 tp the (Phông Tài nguyen 
& Môi truông huyn, Trung tarn PTQD & Citm Cong nghip huyn, Trung tarn y 
té huyn) và hop chân chinh rut kinh nghim 01 tp the (Phong Kinh tê & Ht tang 
h uvén). 

- Trên 1mb vrc bão v rnôi trung: Qua Cong tác kiêm tra, UBND huyn dã 
ban hành Quyêt djnh xi..r pht vi pham hành chinh clêi vii 07 doanh nghip vi pham 
vói so tiên: 279 triu dông. 

- Trên ITnh vrc khoáng san: Qua cong tác kiêm tra, UBND huyn d ban 
hành Quyêt dinh xir phat vi pham hãnh chInh dOi vói 02 doanh nghip vi pham v&i 
so tiên: 280 triu dong và tam  dInh chi hoat dng khai thác khoáng san 01 tháng 
dôi v6i 02 dan vj do chua hoàn thành 1p dt tram can và camera. 

Tuy nhiên, tmnh trang lang phi thirc hành tiêt kim van con ton tai  trên mt 
so linh vtrc vOi rnüc do khác nhau. Ban Kinh tê - XA hi HDND huyn dê nghj can 
quan tarn them mt sO ni dung sau: 

- Vic xay dirng chi.ro'ng trInh thirc hành tit kim, chng lang phi a rnt s 
cc quan, dan v chua gãn vó'i nhirn vii cãi cách hành chInh; chua xác djnh rO mvc 
tiêu, chi tiêu, tiêu chI dánh giá tiêt kim cho ngành, linh vrc, ca quan, to chrc 
thuc pham vj quân l dê dánh giá kêt qua thirc hin Va dé ra bin pháp THTK, 
CLP ma chi dê cp chung chung; chi..ra dê cao vai trô và trách nhim ngithi dung 
dâu co quan vâ can ho cOng chrc. viên chirc trong vic THTK. CLP. 

- TInh hinh giâi ngãn các ngun vn dAu tis xäy dirng cOn chrn, t L giai 
ngân nhUng thá.ng dâu näm thâp, xu huOng tang manh trong nhing tháng cuOi nàrn 
dn den nhiêu khO khän trong cong tác kiêrn soát chi và thanh quyêt toán. 

-Cong tác quán l, s diing NSNN tuy có nhiu c gang, nhung v.n cOn han 
chê nhãt djnh; TInh trang trOn thuê, nç dong thuê van cOn mt sO dja phuang, 
ành humg den cOng tác thu vã diëu hành ngân sách Nhà nuOc. Chi NSNN con ton 
t?i c rnt so dan vj ngân sách cap xã, dan vj dr toán trong vic chap hành k' lut 
tãi chinh cOn có lang phI, hiu qua scr diing chua cao. 

2. Vê kiên ngh, dê nghj 

Trên ca sa nhU'ng tn tai, han ch và nguyen nhân cüa nhUng tn tai han ch 
nhu' Báo cáo da nêu, Ban dé nghj can tp trung mt sO van d sau: 

Môt là, Quán trit nghiêrn tüc CáC quy djnh cüa Dáng, Nhà nixOc v thijc 
hành tiêt kirn, chong Lang phi den tung ca quan, dn vj, dja phixang trên dja bàn 
huyn. Rà soát cht ch các khoán chi, darn báo theo dr toán và chê d, djnh mtrc 
quy djnh. 

Hal là, Thirc hin nghiêrn các quy djnh v rnua sm, quãn l', su diving tài san 
cong. Kién quyêt xu 1 các trithng hp chay ', trôn thuê, tIch CITC thu hOi khoân n 
thuê ton dçng kéo dài. 

Ba là, Thiing xuyên t chic thanh tra trách nhim v quán 1 nhà ni.rOc, 
quãn 12 kinh tê trong cong tác quy hoach, quán l sir dung dat, xây dmg ca bàn, 
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N KINH TE - XA HOI 
RU1NG BAN 

rnua ban tài san cong... Xir I nghiêm cac tnthng hçip vi phrn, dc bit là trách 
nhim cüa ngrni dimg du trong cOng tác thi.rc hành tit kim, chong lang phI. 
Dông thai biêu duo'ng, khen thiRing nhUng dan vj, cá than có thãnh tIch chong 
that thoát, lang phi. 

Trên day là Báo cáo thm tra Báo cáo cüa UBND huyn v tInh hinh thirc 
hin cOng tác thixc hành tiêt kim, chông lang phi riäm 2022 cüa Ban Kinh tê - Xã 
hi HDND huyn trinh tai k' hop thir 10, HDND huyn khóa XII (nhim kS'  202 1-
2026), kInh trInh HDND huyn xern xét, quyêt djnh./. 

Noinhân: 
- TT HDND. UBND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Dai biêu khách mi 
- Ltxu: VT. 
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