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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2021 

 
 

Căn cứ Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính; 

Căn cứ Nghị định 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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 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 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

ban hành Thông tư quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết 

toán năm; 

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Bác Ái về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2021 trên địa bàn huyện Bác Ái; 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách trên địa bàn 

huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc quản 

lý về Tài chính - Ngân sách và đầu tư đối với Ủy ban nhân dân các xã trên địa 

bàn huyện Bác Ái, cụ thể như sau:: 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

Nhằm chấn chỉnh việc thực hiện quản lý ngân sách, đầu tư cấp xã và các 

hoạt động tài chính khác đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định của 

pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; đồng thời thực hiện việc đánh giá, kết 

luận, kiến nghị đầy đủ để cơ sở được kiểm tra khắc phục và cấp có thẩm quyền 

xem xét xử lý bố trí, quản lý công chức kế toán xã. 

Việc kiểm tra phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ các 

quy định. Thực hiện đúng các nội dung kiểm tra được đề ra, bảo đảm đúng tiến 

độ và thời gian kiểm tra theo quy định. 

B. NỘI DUNG: 

I. Nội dung kiểm tra: 

a. Kiểm tra các nguồn thu: 
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- Kiểm tra các nguồn thu bổ sung ngân sách được Ủy ban nhân dân huyện 

giao cho Ủy ban nhân dân các xã thực hiện; 

- Kiểm tra các nguồn thu trên địa bàn các xã (thuyết minh các khoản thu 

tăng, giảm). 

b. Kiểm tra các khoản chi: 

- Kiểm tra tình hình thực hiện chi dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

- Việc quản lý điều hành chi ngân sách Nhà nước theo luật ngân sách và các 

văn bản hướng dẫn. 

- Việc lập, thu thập, xử lý các chứng từ kế toán; 

- Việc lập báo cáo tài chính, phân tích, nộp và sử dụng báo cáo tài chính; 

- Thực hiện hạch toán, lập sổ sách, chứng từ, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ 

kế toán; 

- Theo dõi việc quản lý tài sản tại đơn vị. 

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền qua công tác kiểm toán, thanh tra (nếu có), thẩm định quyết toán năm 

2020. 

II. Thời kỳ kiểm tra: Năm 2021 và các thời kỳ trước có liên quan.  

III. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

- Thời gian: Kiểm tra từ ngày 11/4 - 22/4/2022 (kèm theo lịch kiểm tra chi 

tiết). 

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã. 

3. Thành phần: 

a. Tổ kiểm tra: 

- Ông: Đặng Thành Khanh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổ trưởng; 

- Bà: Phạm Đoàn Thu Ngân, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổ 

phó; 

- Ông: Nguyễn Lê Mạnh Hoàng, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Hoàng Vương Trâm, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Thư ký; 

b. Đơn vị kiểm tra: 

- Thành phần các xã làm việc với Tổ kiểm tra: Lãnh đạo UBND xã, kế toán, 

thủ quỹ, cán bộ đảm nhiệm công tác thu ngân sách tại các xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Thành viên Tổ kiểm tra: Bố trí sắp xếp công việc tham gia Tổ kiểm tra 

đảm bảo thời gian, hiệu quả cuộc kiểm tra. Sau kiểm tra có nhiệm vụ tổng hợp 

kết quả, gửi biên bản, thông báo xét duyệt và báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn 

bản về UBND huyện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã chuẩn bị các tài liệu liên quan, bố trí thời gian, 

địa điểm, thành phần làm việc với Tổ kiểm tra theo đúng kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc quản lý về Tài chính - Ngân sách đối 

với chính quyền cấp xã năm 2021. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu 

UBND các xã, các thành viên Tổ kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân 09 xã; 

- Thành viên Tổ kiểm tra;                                                                      
- Lưu: LĐ, VT.         

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Đặng Thành Khanh 
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LỊCH KIỂM TRA  

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2021 
 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-PTCKH ngày        tháng        năm 2022 của phòng TC-KH) 

 

STT ĐƠN VỊ KIỂM TRA THỜI GIAN 

1 UBND xã Phước Đại Ngày 11/4/2022 (thứ hai) 

2 UBND xã Phước Chính Ngày 12/4/2022 (thứ ba) 

3 UBND xã Phước Trung Ngày 13/4/2022 (thứ tư) 

4 UBND xã Phước Bình Ngày 14/4/2022 (thứ năm) 

5 UBND xã Phước Hòa Ngày 15/4/2022 (thứ sáu) 

6 UBND xã Phước Thắng Ngày 18/4/2022 (thứ hai) 

7 UBND xã Phước Thành Ngày 19/4/2022 (thứ ba) 

8 UBND xã Phước Tiến Ngày 21/4/2022 (thứ năm) 

9 UBND xã Phước Tân Ngày 22/4/2022 (thứ sáu) 

Ghi chú: 

Trong thời gian kiểm tra, nếu có sự thay đổi sẽ thông báo cho các đơn vị 

biết trước ít nhất 01 ngày. 
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