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      Kính gửi: Sở Tài chính Hà tĩnh   

 

 Thực hiện văn bản số 7073/UBND-TH5 ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

tĩnh về việc đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

UBND huyện Đức Thọ xin báo cáo cụ thể như sau: 

 I. Phần ngân sách: 

 - Nội dung bố trí trả lại nguồn:   

+ UBND huyện: Ban hành Quyết định số 5558/QĐ-UBND ngày 

29/8/2020 của UBND huyện về việc bố trí trả lại nguồn cải cách tiền lương theo 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước số tiền: 788.250.000đồng. 

+ UBND các xã Lâm Trung Thủy; Tân Dân và Thị trấn: UBND huyện đã 

có văn bản chỉ đạo, yêu cấu các xã bố trí trả lại nguồn theo kiến nghì của kiểm 

toán Nhà nước số tiền: 2.002.000.000đồng. 

- Số kinh phí giảm trừ dự toán: 270.000.000đồng (Sở Tài chính đã có 

Thông báo số 293/TB-STC ngày 12/10/2020 về việc Thông báo các khoản giảm 

trừ vào bổ sung cân đối năm 2020). 

 - Giảm dự toán của UBND các xã và trường: UBND huyện sẻ giảm trừ 

trong bổ sung cân đối tháng 11 trong Dự toán năm 2020 của các xã và dự toán 

của các Trường. 

 II. Phần Đầu tư xây dựng cơ bản: 

1. Đối với các khoản giảm dự toán, thanh toán: 

- Tổng số tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giảm dự toán, giảm 

thanh toán tại 07 công trình là 727.771.484đồng do áp dụng sai định mức, giảm 

khối lượng. 

- Trong các lần thanh toán tiếp theo Ban quản lý dự án sẽ giảm trừ trong 

hồ sơ thanh toán, cắt giảm khối lượng nghiệm thu theo kiến nghị kiểm toán. 

Thời gian thực hiện trong quí IV/2020. 

2. Đối với các khoản giảm giá trị trúng thầu, hợp đồng: 

- Tổng số tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giảm giá trị trúng 

thầu, hợp đồng tại 07 công trình là 2.421.452.276đồng do giảm trừ khối lượng. 

- Ban quản lý dự án sẽ tiến hành ký phụ lục hợp đồng với các đơn vị thi 

công của 07 công trình để điều chỉnh giá trị trúng thầu, giá trị hợp đồng số tiền  

2.421.452.276đồng theo kiến nghị kiểm toán. Thời gian thực hiện trong quí 

IV/2020. 



3. Đối với các khoản sai khác do chưa đủ điều kiện nghiệm thu: 

- Tổng số tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa đủ điều kiện 

nghiệm thu 607.854.000đồng do thiếu bản vẽ hoàn công. 

- Ban quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện bản vẽ hoàn 

công theo quy định của hạng mục nghiệm thu, đến nay đã thực hiện hoàn thành. 

 Kính đề nghị Sở tài chính tổng hợp, gửi UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC. 

Gửi VB giấy + điện tử. 
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