
HDND HUYN CON DAO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN KINH TE - xA HO! Doe 1p — Tr do — Hnh phüc 

S: 17/BC-KTXH Con Dáo, ngày 26 tháng 10 nãm 2018 

BAO CÁO THAM TRA 
Phirong an dir duing kêt dir ngân sách nãm 2017 

Can eli Luat t chlrc chInh quyn dja phucing 11am 2015, Lut ngân sách nba 
nuâc näm 2015 và cáe van bàn huóng d1n thi hành; 

Can cü Nghj quy& s 06/NQ-HDND ngày 11/7/2018 cüa Hi dng nhân dan 
huyn v vic phê chun quyt toán thu ngân sách nhà nixOc, chi ngân sách dja 
phucing näm 2017 và Thông báo s 145/TB-STC ngày 19/10/2018 cüa Si Tài 
chInh v vic thm dnh quyêt toán ngân sách huyn nãm 2017; 

Thâm tra Th trInh so 178/TTr-UBND ngày 25/10/2018 cüa Uy ban nhân dan 
huyn v vic sIr d%lng s két dii ngân sách nàm 2017; Ban Kinh t - Xä hi 
HDND huyn báo cáo Thrning trrc Hi dng nhân dan huyn, Ban thng nht vâi 
d xut sIr diing s k& dii ngân sách näm 2017 véd cac s lieu nhu sau: 

1. V thu ngân sách nàm 2018 tir nguôn kt dir ngân sách nãm 2017:  

Kêt dii ngân sách 11am 2017 sau diu chinh Quyt toán thu ngân sách nhà 
nurc, chi ngân sách dja phucing näm 2017 theo Thông báo s 145/TB-STC ngày 
19/10/2018 cüa Sâ Tài chInh là: 174.021.047.189 dng. 

Trong do, sO tang thu näm 2017 duqc si:r diing: 21.659.607.276 dng. 
2. Phirong an sir dung s kt dir ngân sách nãm 2017:  
a. Thu hôi giãm tam 1mg: 12.639.924.429 dng. Trong do: 
- Ban QLDA Dâu tu xây dirng huyn: 12.500.806.329 dng; 
- PhOng Tài nguyen và Môi tnu6ng huyn: 139.118.100 dng. 
b. Phân bô sir dung trong näm 2018: 74.064.532.343 dng. Bao gm: 
- B trI lai dir toán cho các dan vj d np ttm 1mg do không dü diu kin 

chuyn ngun s ttm 1mg sang 11am 2018: 9.622.899.452 dng. 
- Bô sung vn XDCB nàm 2018: 12.5 15.000.000 dng 
- Bô sung von SNKT näm 2018: 38.40 1.159.307 dng 
- B sung vn MS SCTS nàm 2018: 605.946.000 dng 
- Bô sung nguôi d thçrc hin CCTL: 4.576.600.998 dng 
- Np hoàn trá ngân sách tinh: 1.073.722.357 dng 
- Np trâ kinh phi phân ban von nba iliac: 7.155.894.229 dng 
- Chi dào tto nghê cho lao dng nông thôn: 113.310.000 dng 
c. Chuyên sang sir dung trong nàm 2019: 82.958.410.738 dng. Bao gm: 



- Bô sung von XDCB näm 2019: 36.678.368.246 dng 
- Chi xu i rae Bài Nhát: 30.000.000.000 dng 
- Chi sir nghip môi trung theo Quyt djnh 1235/QD-UIBND là: 

16.280.042.492 dng 
d. Dê lai theo dOi tai ngân sách huyên: 4.358.179.688 dng. Bao gm: 
- Kinh phi Dé an thành 1p thành ph Con Dào: 2.027.707.200 dng 
- Kinh phi D an dy và hc ngoti ngi: 1.927.912.000 dng 
- Kinh phi thanh 1 tài san (nha 14 - Ton Düc Thng): 402.560.488 dng 

3. D nghj Thu?ing trrc Hi dng nhân dan huyn thng that có kin bang 
van bàn vth Phuo'ng an s1r diing s kt du ngân sách nãm 2017 nhu tti Ti trInh sé, 
178/TT-UBNID ngày 25/10/20 18 cüa Uy ban nhân dan huyn huyn; 

4. D nghj Uy ban nhân dan huyn chi do ca quan chuyên mon só'm trin 
khai thirc hin theo dñng các quy djnh hin hành. 

Noinhân: T! KINHTE-XAHOI 
- TTr. HDND huyn; 
- UBND huyn 
- Uy ban MTTQ VN huyn 
- Các don vj có lien quan 
- Dang Cong TTDT cüa HUND huyn; 
-LiruVT,TH. 
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