
HDND HUYN CON DAO CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
BAN KINH TE - xA HO! Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

S: 16/BC-KTXH Con Dáo, ngày 2ó tháng 10 nàm 2018 

BAO CÁO THAM TRA 
A A 9 A A P A P - Viçc dieu chinh so hçu quyettoan ngan sach nam 2017 

Can cü Lu.t t chüc chInh quyn dja phisang näm 2015, Lut ngân sách nhà 
nuâc näm 2015 và các van bàn hithng dn thi hành; 

Can cü Nghj quyt s 06/NQ-HDND ngày 11/7/20 18 cüa Hi dng nhân dan 
huyn v vic phê chun quyt toán thu ngân sách nhà rnthc, chi ngân sách dja 
phucmg näm 2017 và Thông báo s 145/TB-STC ngày 19/10/2018 cüa S Tài 
chInh v vic thrn djnh quyt toán ngân sách huyn nãm 2017; 

Thm tra Th trInh so 1 76/TTr-UBND ngày 24/10/2018 cüa lily ban nhân dan 
huyn v d ngh diêu chinh quyêt toán ngân sách näm 2017; Ban Kinh t - Xã hi 
Hi c1ng nhân dan huyn báo cáo nhu sau: 

!. V diu chinh s lieu quyt toán 11am 2017:  

Ban Kinh t - Xã hi Hi dng nhân dan huyn thng nht d xut cüa lily 
ban nhân dan huyn v vic diu chinh s 1iu quyt toán ngân sách huyn Con 
Dáo nãm 2017, cii th nhu sau: 

a. Diu chinh giám s lieu chi thu'&ng xuyên nám 2017.  

- Theo Nghj quyt s O6TNQ-HDND ngày 11/7/2018 cüa ITIDND huyn: 

Tng chi ngân sách da phucing: 548.476.762.833, trong do chi thuing xuyên 
240.958.251.481 dng (truâc diu chinh) 

+ Diu chinh giâm chi thuO'ng xuyên: 22.262.823.88 1 dng 
+ Chi thuOng xuyên (sau diêu chinh) là: 2 18.695.427.600 dng. 

Nguyen nhân: th?c hin diu chinh s 1iu theo Thông báo quyt toán s 
145/TB-STC ngày 19/10/2018 cüa Si Tài chInh: kinh phi tam  üng cüa các cci quan 
dcxn vj 11am 2017 không dü diu kin chuyn ngun sang näm 2018 bao gm các 
dir an: Lp dt phao báo hiu tuyên lung duing thüy ni dja (giai doan  2): 
12.849.088.329 dông; Xây dirng các du&ng ben hông và truóc mt Tri.thng THCS: 
4.179.595.675 dng; Cong trInh sira chtta du0ng Phan Chu Trinh: 1.760.000.000 
dng; Cong trInh si1a chta dung Phan Chu Trinh, doan cOn lai: 2.086.080.490 
dng; Cong trInh cài tao,  nâng cp mt s hang miic phic vi tp 1uyn th diic th 

thao tai  TTVHTT: 732.900.000 dông; Kinh phi süa chta tàu kim ngu nàm 2017: 
373.054.000 dng; Xây drng quy ch bão v môi truO'ng: 139.118.100 dng; D 



an nghién c1ru quãn 1 cht thai rn theo mô hInh phân 1oi ti ngun (giàm thiu 
tái sü diing, tái ch) cho huyn Con Dâo dn näm 2020: 142.987.2 dng. 

b. Diu chinh tang so' kIt dir ngán sách nàm 2017: 

- Theo Nghj quyêt so 06/NQ-FIDND ngày 11/7/2018 cüa FIDND huyn: 

K& du ngân sách huyn 11am 2017: 15 1.758.223.317 dng (truâc diu chinh) 

+ Diu chinh tang kt dir ngân sách là: 22.262.823.884 dng 

+ Kt di.r ngân sách nàm 2017 (sau diêu chinh) là: 174.021.047.198 dng (tü 
ngun diu chinh giàm chi thix&ng xuyên nêu trên) 

+ Se, tang kt dix ngân sách näm 2017 bao gm: 
+ Dã thu hM tam  1rng: 9.622.899.452 dng 
+ Chua thu hôi so dir tam  üng: 12.639.924.429 dng (BQLDADTXD: 

12.500.806.329 dng, Phông TN—MT: 139.118.100 dong) 

II.  D xut kiên nghi:  

1. Can cir Nghj quyt so so 19/NQ-HDND ngày 20/12/2016 vic vic phân 

cong và uS" quyn cho Thuing tr1rc Hi dng nhân dan huyn giài quyt cong vic 
thuc thm quyn cüa Hi dông nhân dan; Ban Kinh th - Xã hi d ngh Thixè'ng 
trirc HDND huyn có van bàn thng nht vi d xut cüa UBND huyn v vic 
diu chinh s lieu quyt toán ngân sách thu ngân sách nhà nuâc, chi ngân sách dja 
phuang huyn Con Dào näm 2017, dng thii d ngh UBND huyn có Th trInh 
gi:ri K5' h9p thu Chin HDND huyn dé nghj ban hành Nghj quyt diu chinh mt 
phn Nghj quyt s 06/NQ-HDND ngày 11/7/20 18 cUa HDNID huyn v vic phé 
chun quyt toán thu ngân sách nhà nuéc, chi ngân sách dja phuang nàm 2017. 

2. D nghj UBND huyn chi dao  Phông Tài chinh - K hoach huyn: 
a. Tham miru UBND huyn báo cáo Thirèng trrc HDND huyn v phixang 

an sir diing s k& dir ngân sách 11am 2017 là 174.021.047.198 dng, d các dan vi 
dixccc giao nhim v1i srm chü dng thçrc hin. 

b. Tham dir và giài trInh bô sung tai  phiên h9p thir 26 cüa Thix?mg tr1rc Hi 
dng nhân dan huyn các kin thc mc (nu co) v diu chinh s lieu quyt toán 
ngân sách thu ngân sách nhà nixâc, chi ngân sách dja phuang huyn Con Dào nàm 
2017 và phucing an s1r dung s k& dir ngân sách näm 2017, 

No'i nhân: TM. BAN KINH TE - XA HO! 
- TTr. HDND huyn; . — —. • U'€ING BAN 
- UBND huyçn

li D 
- Uy ban M'I[TQ VN huyn - '-" 
- Các don vi có lien quan 
- Däng Cong TTDT cüa HDND huyn; 
-LuuVT,TH. 
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