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BÁO CÁO 
Thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về Chương 

 trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.   

 

Thực hiện Công văn số 1593/STC-QLNS ngày 09/8/2019 của Sở Tài 

chính về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. Ủy ban nhân huyện 

Đình Lập báo cáo cụ thể như sau: 

1. Lý do chưa hoàn trả Ngân sách Trung ương khi hết nhiệm vụ chi hoặc  

không sử dụng hết: 5.783 triệu đồng là chưa đúng quy định tại khoản 5 điều 1 

Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ và chưa đúng với quy 

định tại khoản 4 điều 3 của Quyết định số 2131/QĐ- TTg ngày 29/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 

Thực tế số kinh phí 5.783 chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019 không 

phải đã hết nhiệm vụ chi hoặc không sử dụng hết, mà đây là số kinh phí huyện đang 

triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đây là chương trình mới được triển khai trên địa 

bàn huyện trong năm 2018, do vậy còn lúng túng và phải chờ văn bản quy định 

định mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng, hướng dẫn của cấp trên. 

Ngày 20/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh mới ban hành Nghị quyết số 

01/2018/NQ-HĐND Quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và 

ngày 21/9/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản 

hướng dẫn số 07/HD-SNN về triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã 

triển khai thực hiện đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để 

giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc 

sau: Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, 

ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020: Các hộ tham gia dự án phải đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo nên các 

hộ không đăng ký tham gia do khi mới thực hiện thì chưa thể thoát được nghèo, 

cận nghèo. Đến ngày 01/11/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

100/2018/TT-BTC về bãi bỏ  điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-

BTC.  

2. Tình hình giải ngân, thanh toán của số kinh phí đã thực hiện 



chuyển nguồn đến thời điểm hiện tại 

Sau khi dự án được phê duyệt, các xã, thị trấn đã triển khai các bước tập 

huấn, hợp đồng với các đơn vị cung cấp giống và tiến hành giải ngân, thanh toán 

kinh phí. 

 Với những lý do nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân troṇg đề 

nghị Sở Tài chính xem xét tổng hợp xin ý kiến đề xuất Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội để UBND huyện Đình Lập được quyết toán số kinh phí chuyển 

nguồn năm 2018 sang vào ngân sách năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
-  Sở Tài chính; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN và PTNT, TC-KH, 

LĐTBXH-DT; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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