
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

     Số:          

 

Tu Mơ Rông, ngày        tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán 2 Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020  

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 

 

Căn cứ Thông báo số 455/TB-KTNN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Kiểm 

toán Nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề “Hỗ trợ thực hiện 2 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020” tại tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Công văn số 4385/UBND-KTTH, ngày 24/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 455/TB-KTNN ngày 23 

tháng 10 năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 4524/STC-QLNS, ngày 04/12/2020 của Sở Tài chính 

về đôn đốc báo cáo kiến nghị, kết luận của kiểm toán chuyên đề “Hỗ trợ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020”. 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa 

phương năm 2019 (kiểm toán 2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông như 

sau: 

1. Về việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán; thực hiện xử lý tài 

chính các khoản chênh lệch thu, chi, các khoản phải nộp, các khoản thu hồi nộp 

ngân sách nhà nước và kiến nghị khác: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn triển khai thực hiện nộp trả các nguồn kinh phí theo Thông báo số 

455/TB-KTNN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước về thông báo 

kết quả kiểm toán chuyên đề “Hỗ trợ thực hiện 2 Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” của huyện Tu Mơ 

Rông theo quy định, cụ thể: 

- Đối với kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên các khoản kinh phí hết thời 

hạn giải ngân: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 

04/12/2020 nộp trả ngân sách tỉnh với số tiền 90.662.540 đồng (Có phô tô Quyết 

định, giấy nộp trả kinh phí kèm theo). 

- Đối với kinh phí thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước các khoản chi sai quy 

định: UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư thực hiện nộp trả ngân sách nhà 

nước với số tiền: 18.624.000 đồng (Có phô tô giấy nộp trả kinh phí kèm theo). 

- Về thực hiện kiến nghị xử lý khác: UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chủ 

đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 



 

 

2. UBND huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có 

liên quan đến các sai sót, tồn tại trong quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, 

tài sản công đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Đồng thời nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trong công tác quản lý, tránh để xảy ra những sai sót tương tự trong 

thời gian tới. 

  

Ủy ban nhân dân huyện báo để Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 

 


		2020-12-15T09:52:40+0700


		2020-12-15T10:51:32+0700


		2020-12-15T12:51:24+0700


		2020-12-15T12:51:24+0700


		2020-12-15T12:51:24+0700


		2020-12-15T12:51:24+0700




