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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra ngân sách
tại Thành phố Lạng Sơn năm 2019, 2020
Thực hiện Kết luận số 2969/KL-STC ngày 10/10/2021 của Sở Tài chính
tỉnh Lạng Sơn thanh tra ngân sách thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết
định số 281/QĐ-STC ngày 14/10/2021 của Sở Tài chính về việc thu hồi tiền sai
phạm qua thanh tra ngân sách tại Thành phố Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân thành
phố báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân
sách thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau:
1. Công tác triển khai, tổ chức, đôn đốc thực hiện
Ngay sau khi nhận được Kết luận thanh tra số 2969/KL-STC ngày
10/10/2021 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, ngày 19/10/2021 UBND thành phố
đã ban hành Công văn số 3070/UBND-TCKH về việc thực hiện kết luận Thanh
tra Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được thanh
tra nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu, chấn chỉnh, khắc phục các tồn
tại, hạn chế, sai phạm được chỉ ra qua thanh tra. Đồng thời yêu cầu các cơ quan,
đơn vị thực hiện thu hồi số tiền sai phạm và nộp trả vào tài khoản tạm giữ chờ xử
lý số 3941.0.1062637.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng
Sơn đảm bảo theo đúng thời gian quy định.
2. Kết quả thực hiện đến ngày 29/10/2021
- Số tiền kiến nghị xử lý về mặt tài chính : 819.899.000 đồng, trong đó:
+ Thu hồi nộp tài khoản tạm giữ của STC
: 420.979.000 đồng;
+ Giảm thanh toán công trình: 118.209.000 đồng;
+ Trích bổ sung nguồn CCTL: 164.790.000 đồng;
+ Nộp trả NS cấp trên: 115.921.000 đồng.
- Số tiền đã thực hiện : 675.474.000, đồng, trong đó:
+ Thu hồi nộp tài khoản tạm giữ của STC: 311.076.000 đồng;
+ Giảm thanh toán công trình: 83.687.000 đồng;
+ Trích bổ sung nguồn CCTL: 164.790.000 đồng;
+ Nộp trả NS cấp trên: 115.921.000 đồng.
- Số tiền chưa thực hiện : 144.425.000, đồng, trong đó:
+ Thu hồi nộp tài khoản tạm giữ của STC: 109.903.000 đồng.
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+ Giảm thanh toán công trình: 34.522.000 đồng;
Giải trình đối với những nội dung chưa thực hiện: Ngày 20/10/2021,
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư dự án) đã ban hành
văn bản số 388/QLDA về việc thực hiện kết luận thanh tra Sở Tài chính gửi đến
các đơn vị nhà thầu đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên đến thời điểm ngày
29/10/2021, vẫn còn một số nhà thầu chưa kịp thời thực hiện thu hồi nộp trả
theo kết luận Thanh tra. UBND thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục đôn
đốc thực hiện, tổ chức khắc phục những kết luận đã được chỉ ra trong thời gian
sớm nhất đối với tổng số tiền là: 144.425.000 đồng.
(Có biểu chi tiết kèm theo báo cáo)
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra công tác quản lý,
sử dụng ngân sách thành phố Lạng Sơn gửi Sở Tài chính tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Tài chính tỉnh (P.Thanh tra);
- UBND tỉnh (b/c);
- CT, PCT TP;
- Thanh tra TP;
- Phòng TCKH TP;
- Lưu: VT.
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