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KẾT QUẢ KHẮC PHỤC KẾT LUẬN KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG NĂM 2020 CỦA TỈNH KON TUM 

 

(Kèm theo Báo cáo số 152 /BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 2609/UBND-KTTH ngày 28 tháng 7 

năm 2021 chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các đơn vị được kiểm toán nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung 

kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Văn bản số 3084/UBND-KTTH 

ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2609/UBND-KTTH ngày 28 tháng 7 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

I. Về xử lý tài chính, ngân sách Nhà nước: 

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền 

183.158.685.000 đồng. Kết quả thực hiện 165.254.433.339 đồng, đạt 90,2%. Số 

còn lại tiếp tục thực hiện 17.904.251.661 đồng, cụ thể: 

1. Tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) các khoản do Kiểm toán Nhà 

nước xác định tăng thêm 3.111.590.000 đồng, kết quả thực hiện 3.033.183.339 

đồng, đạt 97,5%, số còn lại chưa thực hiện: 78.406.661 đồng. Cục Thuế tỉnh 

đang tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp vào NSNN. 

2. Kiểm toán Nhà nước xác định thu hồi, nộp ngân sách các khoản chi sai 

chế độ 700.005.000 đồng (trong đó, kinh phí thường xuyên 22.715.000 đồng; 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản 677.290.000 đồng). Kết quả đã thực hiện 

570.994.000 đồng đạt 81,6%(1). Số còn lại chưa thực hiện 129.011.000 đồng(2). 

3. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau 

82.952.957.000 đồng. Kết quả thực hiện 80.873.908.000 đồng, đạt 97,5%. Số 

còn lại chưa thực hiện 2.079.049.000 đồng, trong đó:  

- Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau chi thường xuyên: Kiểm toán đề 

nghị giảm trừ 80.238.635.000 đồng, kết quả thực hiện 78.186.116.000 đồng, đạt 

97,4%, số còn lại chưa thực hiện 2.052.519.000 đồng; các đơn vị, địa phương sẽ 

tiếp tục thực hiện giảm trừ dự toán, giảm thanh toán năm sau theo kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII. 

- Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau đối với các dự án đầu tư XDCB: 

Kiểm toán kiến nghị 2.714.322.000 đồng, kết quả thực hiện 2.687.792.000 đồng 

đạt 99,0%, số còn lại chưa thực hiện 26.530.000 đồng; các huyện sẽ tiếp tục 

                                           
(1) Trong đó: kinh phí thường xuyên 22.715.000 đồng đạt 100%; vốn XDCB 548.279.000 đồng, đạt 81,0%. 
(2) Vốn XDCB. 
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thực hiện giảm trừ dự toán, giảm thanh toán năm sau theo kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước. 

4. Thu hồi kinh phí thừa ở các cấp ngân sách Kiểm toán Nhà nước kiến 

nghị 69.829.470.000 đồng (trong đó, kinh phí thường xuyên 61.868.526.000 

đồng; vốn đầu tư xây dựng cơ bản 7.960.944.000 đồng). Kết quả thực hiện 

69.818.827.000 đồng, đạt 99,9%(3). Số còn lại chưa thực hiện 10.643.000 đồng. 

5. Giảm giá trị hợp đồng: 6.002.429.000 đồng. Kết quả thực hiện 

6.002.429.000 đồng, đạt 100%. 

6. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị bố trí hoàn trả nguồn, thu hồi, nộp 

NSNN khác số tiền 20.562.234.000 đồng. Kết quả thực hiện 4.955.092.000 

đồng, đạt 24,1%; Số còn lại chưa thực hiện 15.607.142.000. 

II. Kiến nghị giảm lỗ: Kiến nghị số tiền 201.625.000 đồng. Kết quả thực 

hiện 201.625.000 đồng, đạt 100%. 

III. Xử lý khác: Kiến nghị khác số tiền 3.761.435.000 đồng. Kết quả thực 

hiện 2.952.835.000 đồng, đạt 78,5%, số còn lại chưa thực hiện 808.600.000 

đồng. 

IV. Công tác chỉ đạo các đơn vị có liên quan chấn chỉnh, rút kinh 

nghiệm trong công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà: 

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tại Văn bản số 2609/UBND-KTTH 

ngày 28 tháng 7 năm 2021. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc tiếp thu, chấn chỉnh, khắc 

phục và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà 

nước. 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc tiếp thu, 

chấn chỉnh, khắc phục và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý ngân sách, tiền 

và tài sản nhà nước. 

 

                                           
(3) Trong đó: kinh phí thường xuyên 61.857.883.000 đồng đạt 99,9%; vốn XDCB 7.960.944.000 đồng, đạt 100%. 
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