
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công  

của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023 

 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

UBND huyện Thuận Châu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tài chính, 

ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện năm 2023 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả việc chấp hành cơ chế chính sách, 

quản lý các khoản thu, chi tài chính; quản lý và sử dụng tài sản của UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, đề xuất cấp thẩm quyền 

xử lý, các sai phạm (nếu có), tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những tồn tại 

hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân, phương hướng khắc phục, 

giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, ngân 

sách; quản lý tài sản công tại các đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ, 

khách quan theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; 

quản lý tài sản công. 

Trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của các đơn vị được kiểm tra. 

Kết thúc kế hoạch kiểm tra phải có đánh giá và báo cáo đề xuất những 

giải pháp với UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 

quản lý tài chính, ngân sách; quản lý tài sản công trên địa bàn toàn huyện; kiến 

nghị xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, ngân sách; quản lý tài sản công 

- Công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; công khai dự toán, công 

khai quyết toán. 

- Công tác quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu, an sinh 

xã hội, bảo trợ xã hội. 
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- Công tác quản lý, sử dụng, hạch toán các khoản đóng góp của Nhân dân, 

các loại quỹ công chuyên dùng. 

- Công tác quản lý tài sản: Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa 

tài sản; quy chế quản lý, sử dụng tài sản; sổ theo dõi công cụ, dụng cụ, tài sản cố 

định; báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm; công khai tài sản,... 

2. Mốc thời gian kiểm tra: Năm 2022. 

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

1.1. Trưởng đoàn: Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

1.2. Thành viên: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phụ 

trách ngân sách. 

2. Thành phần làm việc của đơn vị được kiểm tra 

- Chủ tài khoản và Kế toán đơn vị; 

- Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách tài chính; 

- Thủ quỹ. 

3. Đối tượng kiểm tra 

3.1. Kiểm tra trực tiếp tại UBND các xã: Phổng Lăng, Mường Bám, Chiềng La. 

3.2. Đối với các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, các đơn 

vị không kiểm tra trực tiếp: Đơn vị xây dựng kế hoạch, tự tổ chức kiểm tra và 

báo cáo kết quả về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện. 

4. Thời gian kiểm tra: Có biểu thời gian kiểm tra của từng đơn vị kèm 

theo (thời gian cụ thể sẽ có thông báo trước 05 ngày cho các đơn vị). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung của kế hoạch, đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả kiểm tra, không gây 

ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra. 

- Khi kết thúc nội dung kiểm tra tại mỗi đơn vị, lập biên bản làm việc, từ 

đó phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục và 

kiến nghị với UBND huyện có biện pháp xử lý sai phạm (nếu có).  

- Kết thúc kế hoạch kiểm tra tổng hợp các nội dung, kết quả kiểm tra báo 

cáo với UBND huyện. 

2. Đối với các đơn vị được kiểm tra 

- Báo cáo bằng văn bản theo nội dung của kế hoạch kiểm tra; cung cấp 

đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan đến nội dung kiểm tra; 

chấp hành đúng thời gian lịch kiểm tra. 
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- Có trách nhiệm giải trình đầy đủ về những vấn đề liên quan đến nội 

dung được kiểm tra và được quyền từ chối các nội dung không có trong kế 

hoạch kiểm tra.  

- Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn kiểm tra về các hạn chế, 

yếu kém của đơn vị trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Thuận Châu về việc kiểm tra 

công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023./. 

Nơi nhận:                                                           
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thặng 
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PHỤ LỤC  

Thời gian dự kiến kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách, tài sản của 

UBND các xã, thị trấn, các trường học năm 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày   /02/2023  

của UBND huyện Thuận Châu) 

 

STT Đơn vị được kiểm tra 
Thời gian dự 

kiến kiểm tra 
Ghi chú 

1 UBND xã Phổng Lăng Quý I/2023 Thời gian cụ thể 

sẽ có thông báo 

trước 05 ngày 

cho các đơn vị 

2 UBND xã Tông Lạnh Quý II/2023 

3 UBND xã Nậm Lầu Quý III/2023 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách;  

quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 

  (Kèm theo Công văn số ...../TCKH ngày   tháng    năm 2023  ) 

  

Thực hiện Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày   /    /2023 của UBND huyện 

về kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. Uỷ ban nhân dân xã .....báo 

cáo công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 như 

sau:  

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 

 Nêu khái quát đặc điểm, tình hình công tác quản lý, điều hành ngân sách;  

 Nêu thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt được. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng dự toán ngân sách  

- Việc thực hiện công tác xây dựng dự toán hàng năm theo hướng dẫn của 

phòng Tài chính; 

- Việc thảo luận, bảo vệ dự toán với phòng Tài chính chính; 

- Đánh giá việc xây dựng dự toán hàng năm có đảm bảo hướng dẫn của 

cấp trên không?; 

2. Quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm 

- Quyết định giao dự toán thu ngân sách của HĐND xã so với dự toán 

UBND huyện giao ( có đảm bảo các chỉ tiêu huyện giao không?; có đảm bảo 

mức tăng tối thiểu như quyết định của UBND huyện giao không?...); 

- Quyết định giao dự toán chi ngân sách của UBND xã so với dự toán 

UBND huyện giao có đảm bảo các lĩnh vực chi như hướng dẫn của UBND huyện?; 

- Việc cân đối dự toán thu, chi ngân sách; 

- Việc chấp hành thời gian quyết định dự toán thu, chi ngân sách; 

2. Việc chấp hành ngân sách nhà nước 

- Việc thực hiện dự toán thu NSNN trong năm; có bao nhiêu khoản thu 

không hoàn thành kế hoạch, đánh giá nguyên nhân thu không hoàn thành kế hoạch. 

- Việc thực hiện dự toán chi NSNN; 

- Việc sử dụng các khoản chi chuyển nguồn, tăng thu, tiết kiệm chi. 

- Việc sử dụng dự phòng ngân sách. 

3. Việc quyết toán ngân sách nhà nước 
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- Việc chấp hành quy định về quyết toán NS; việc thực hiện các quy định  

trong thời gian chỉnh lý quyết toán của năm (nếu có); 

- Việc xử lý kết dư ngân sách trong từng năm; 

- Tổng số tiền chuyển nguồn sang năm sau thực hiện, trong đó các nguồn 

được giao đã hết nhiệm vụ chi; đánh giá nguyên nhân chuyển nguồn (nếu có). 

- Việc cân đối thu, chi NS trong từng năm; 

4. Việc thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước 

- Quyết định công khai dự toán ngân sách hàng năm; hình thức công khai; 

- Quyết định công khai quyết toán ngân sách hàng năm; hình thức công khai; 

 5. Công tác quản lý, sử dụng tài sản: Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản; 

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, công tác theo dõi hạch toán tăng, giảm 

tài sản, công tác công khai tình hình mua sắm, sửa chữa tài sản. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

- Về công tác chỉ đạo điều hành ngân sách, công tác quản lý và sử dụng 

tài sản công.  

- Về quản lý, sử dụng ngân sách; tài sản công; 

2. Tồn tại, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) 

- Về công tác chỉ đạo điều hành ngân sách, tài sản công.  

- Về quản lý, sử dụng ngân sách; tài sản công; 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan. 

- Nguyên nhân chủ quan. 

4. Trách nhiệm 

- Trách nhiệm tập thể. 

- Trách nhiệm cá nhân. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Với các cấp, các ngành. 

- Về cơ chế, chính sách. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản lý, sử ngân sách xã trong năm 

2022 của UBND xã     ./. 
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