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BÁO CÁO 

Kết quả việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 

2021 tại UBND xã Nghĩa Minh 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Thông tư 70/2019/BTC ngày 03/10/2019 về Hướng dẫn chế độ kế toán tài 

chính và ngân sách xã; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính 

phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/07/2018 của HĐND tỉnh 

Nam Định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=15/2017/QH14
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=151/2017/N%C4%90-CP
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=144/2017/TT-BTC
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=151/2017/N%C4%90-CP
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=162/2014/TT-BTC


Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc hướng dẫn ban hành Quy 

định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản của Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Minh; 

UBND xã Nghĩa Minh báo cáo công khai kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội 

bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 như sau: 

I. Tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản 1ý và sử dụng tài sản 

công: 

1. Thực trạng công tác thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản 1ý và sử dụng 

tài sản công. 

- UBND xã Nghĩa Minh đã thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng 

tài sản công theo đúng quy định của nhà nước; Hàng năm đơn vị báo cáo tình hình tăng 

giảm tài sản theo đúng quy định. 

- Trong quá trình thực hiện, các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ luôn bám 

sát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức và các bộ phận liên quan. 

Đến nay tất cả các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Ban công an xã, Ban chỉ 

huy quân sự xã, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 

Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, Hội Nạn 

nhân chất độc Da cam, Hội Cựu TNXP, Hội Sinh vật cảnh, Hội Khuyến học, Chi Hội 

Người mù, Trạm y tế, khối các trường học, cán bộ, công chức, người lao động, người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn thuộc UBND xã Nghĩa Minh đều chấp hành 

tốt các quy định trong bản quy chế năm 2021. Không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm. 

- Về mua sắm, sửa chữa tài sản: Đơn vị thực hiện mua sắm, sửa chữa theo đúng 

quy định, tiêu chuẩn, định mức chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm hiệu quả bằng 

nguồn chi thường xuyên. 

2. Tình hình triển khai thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý 

và sử dụng tài sản công : 

UBND xã Nghĩa Minh đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06 tháng 

02 năm 2018 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định số 03/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2020 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quyết định 

số 174/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND xã Nghĩa Minh về việc ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2021. 

3. Đánh giá những mặt tích cực, hiệu qủa, những tồn tại, sai phạm trong 

quản 1ý, sử dụng tài sản công của đơn vị 



Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị được giao về mua 

sắm theo hình thức tập trung, quản lý sử dụng thực hiện đúng quy định hiện hành 

II. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội 

bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị: 

- Đơn vị thực hiện kiểm kê hàng năm, lên kế hoạch chi tiêu, mua sắm từ nguồn 

kinh phí dự toán hàng năm đã được giao đảm bảo đúng quy định. 

- Quy trình mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và 

thực hiện cơ chế công khai, minh bạch trong mua sắm, hạn chế tối đa việc nâng giá 

nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công. 

III. Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công 

- Cần tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

công chức làm công tác quản lý tài sản công nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản công của UBND xã Nghĩa Minh năm 2021./. 
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