SAO Y; HĐND Huyện Ba Chẽ; 22/3/2021

HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
HUYN BA CHE
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
S6: 3 /BC-HDND

Ba Che, ngày 22 tháng 3 nám 2021

BAO CÁO
Tham tra stra doi, bo sung Ngh quyet so 115/NQ-HBND ngay 22/12/2020
cüa HOND huyn v phtwng an phân b ngân sách huyn, xã Ham 2021
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Can ci'r Lut To chüc chInh quyn dja phiso'ng näm 2015; Lut si'ra di, b
sung mt so diêu cüa Lust to chi:rc ChInh phü và Lut to chüc chInh quyn dja
phiing näm 2019; thrc hin phân cong cüa Thiiäng tric Hi dng nhân dan
huyn, Ban Kinh tê - Xã hi Hi dông nhân dan huyn tiên hành thâm tra Th trmnh
so 16/TTr-UBND ngày 18/3/2021 cüa U' ban nhân dan huyn "Vê vic si'ra di,
bô sung Nghj quyêt so 115/NQ-I-JDND ngày 22/12/2020 cüa HDND huyn
pht.rcmg an phân bô ngân sách huyn, xâ nAm 2021". Ban Kinh tê - X hi báo cáo
Hi dông nhân dan huyn kêt qua thâm tra nhi.r sau:
ye

ye

1. Ly do, siy cn thit diu chinh
Thirc hin các chi dao cüa Tinh v trin khai các giâi pháp phông chng djch
Covid- 19 trong tInh hInh m&i theo Chi thj so 08-CT/TU ngày 03/02/2021 và mt so
nhim vi phát sinh trong qua trmnh triên khai d%r toán ngân sách näm 2021; các Nghj
quyét cüa Hi dông nhãn dn tinh so: 326/NQ-HDND ngày 08/2/202 1
mt so
giái pháp cap bach phông, chông djch COVID-19 dam báo an sinh xâ hi và on djnh
tInh hInh kinh té - xä hi trên dja bàn tinh Quáng Ninh; so 328/NQ-HDND ngày
08/2/2021 vic sàa dôi, bô sung Nghj quyêt so 308/NQ-HDND ngày 09/12/2020
cüa HDND tinh dir toán thu ngãn sách nhà nithc, chi ngân sách dja phung, phãn
bô dr toán chi ngân sách cap tinh và ca chê, bin pháp diêu hành ngân sách dja
phucing nAm 2021; phân bô chi tiêt nguôn von kê hotch dâu tu cong näm 2021, theo
do 1-IDND tinh quy djnh: Tang dyphông ngán sách dé dam báo mic trIch c4rphông
ngán sách khoáng 4% và thy'c hin tiêt kim them 10% chi thu'&ng xuyên dé ho sung
nguOn kinh phi cho cong tácphOng chOng djch COVID-19.
ye

ye

ye

Do vy, vic rà soát diu chinh và phân b dr toán nãm 2021 dâ duc Hi
dông nhân dan huyn thông qua ti Nghj quyêt sO 115/NQ-HDND ngày
22/12/2020 là can thiêt và dOng thâm quyên quy djnh cüa Lu.t NSNN nãm 2015
và Lut dâu tir cong.
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2. Cac nQi dung theu chinh, bo sung Ngh quyet so 1151NQ-HBND
Ni dung Ta trinh và dir tháo Nghj quyt diu chinh, b sung ciii th nhu sau:
Diu chinh giãm dr toán chi thumg xuyên ngân sách huyn, xã näm 2021 so tiên:
10.764 triu dOng. (Trong do: Ngãn sách cap huyn giám 9.525 triu dOng, Ngán
sách cap xä giám 1.239 friu dOng) yà tang dir toán chi Dr phOng ngân sách huyn,
xà nàm 2021 so tiên 10.764 triu dOng (dé dam báo mic trIch dir phOng ngán sách
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khoáng 4%) và tang chi Sir nghip Y t d dam bão ngun chi cho cong tác phông
chông djch COVID-19.
Qua thm tra, Ban Kinh t - X hi dng vâi các ni dung diu chinh nhu
trong Th trInh và Dir thão Nghj quyêt, cii the:
Dng diu chinh giãm 10.764 triu dngchi thung xuyên (trong do: Ngân
sách cap huyn 9.525 triu dOng, Ngánsách cap xd 1.239 triu dông), dê bô sung
tang nguôn Dr phông ngân sách dat tôi da là 4%, tuong dung vth 7.265 triu
dng (trong do: Ngân sách cap huyn: 6.026 triu dông; Ngân sách cap xd: 1.239
triu dông); Tang chi Sr nghip Y té: 3.499 triu dng bang vi mirc phê duyt
cüa Tinh.
Dng th?yi, Ban d nghj quan tam mt s ni dung sau:
- D nghj UBND huyn tip tiic diu hành ngân sách chü dng, linh boat hn
dê giãi quyêt kjp than các nhim v1i phat sinh trong näm. Dông th?yi viêc diêu chinh
dr toán phài dam bâo nguyen tàc: Diêu chinh tang cho sij nghip Y té và nguôn
Dr phông ngân sách dam bâo nguOn dáp rng cho cong tác phông, chông djch
bnh, thiên tai khi xây ra. Ben canh do, diêu chinh giàm dir toán các khoãn chi
thi.ranng xuyên han chê lam ânh huanng den kinh phi bô tn cho c quan, don vj thrc
hin các thim vi näm 2021 dâ thrcic xác djnh tnróc, các khoãn chi an sinh xA hi,
các khoãn chi thirc hin nhim vii chInh trj quan tr9ng
- Vic diu chinh không lam thay dM tng dr toán thu chi ngân sách cp
huyn, cap xã so vani dr toán disçic thông qua tai Nghj quyêt so 115/NQ-I-IDND
ngày 22/12/2020 cüa Hi dông nhân dan huyn Ba Chë khóa XIX, k' h9p thu 18
và barn sat chi dao cüa Tinh tai Quyet djnh so 773/QD-UBND ngày 12/03/202 1
cüa Uy ban nhãn dan tinh Quáng Ninh ye vic diêu chinh dir toán chi ngãn sách
nhà nuóc nãm 2021, dé thrc hin tot nhim vii quân l diêu hành chi ngân sách
trén dja bàn huyn.
- Di v1i dir thâo Nghj quyt, d nghj: (1) B sung trong dir thâo Nghj quyt
tai Diêu 2, hai (02) tiêu mvc b,c ni dung chi tiêt "Dir loan chi thwông xuyên nám
2021 sau diêu chinh" là 342.819 triu dông và "D(e loan nguôn drphèng ngân
sach sau dieu ch,nh la 14.822 triçu dong. (2) Trong phan phi bieu 2 dinh kern,
tai miic 7 (trang 9-10), vic diêu chinh tang, giãm r ni dung "Kinh phi thc hin
cong tác xzc tiên dáu tw" và "Dphông chi khácngán sách ngán sách cap xâ" dé
nghj dua tong so tiên ci the vào không duçic dê trông.
Trên day là báo cáo thm tra cüa Ban Kinh t - Xâ hi, kInh trInh Hi dng
than dan huyn xem xét, quyêt djnh./.
Noi nhmn:

TM. BAN KINH TE

- xA HO!
GBAN

- TT Huyn u (b/c)
- IT I-IDND huyn (b/c);
- TI' UBND huyn;
- DB HDND huyn khóa XIX;
- VP HDND - VP UBND huyn;
- Ltru: VT, KTXH.
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