Thc hin Quyt nh s 82/Q-TTr ngày 17 tháng 6 nm 2016 ca Chánh Thanh tra qun Hi Châu,
oàn thanh tra ã tin hành thanh tra vic qun lý thu, chi tài chính ngân sách nm 2015 ti UBND phng
Thanh Bình t ngày 04 tháng 7 nm 2016 n ngày 03 tháng 8 nm 2016. Ngày 26 tháng 8 nm 2016
Thanh tra qun ban hành Kt lun thanh tra s 103/KL-TTr và tin hành công b kt lun thanh tra theo quy
nh.
Ni dung Kt lun nêu rõ: Trong nm 2015, UBND phng Thanh Bình ã thc hin vic qun lý thu, chi
s dng ngân sách phng c bn áp ng yêu cu ca Lut Ngân sách, Lut K toán, chp hành tt các ngh nh ca
Chính ph, thông t, quyt nh ca B Tài chính quy nh; m bo ngun tài chính cho hot ng thng xuyên công
tác ca ng, UBND và các t chc oàn th góp phn phc v và thúc y thc hin mc tiêu kinh t - chính tr - xã
hi, quc phòng - an ninh trên a bàn phng. Tuy nhiên trong công tác qun lý ngân sách còn có sai sót
nh th tc thanh toán thiu chng t gc; n v ã cho thuê mt bng sân UBND phng t máy ATM, cho thuê mt
bng công viên t chc vui chi cho tr em. S tin thu c không np vào ngân sách Nhà nc theo quy nh mà
giao cho Công oàn qun lý chi s dng.
Thanh tra qun yêu cu Ch tch UBND phng np vào ngân sách Nhà nc s tin s 22.520.000 ng
mà n v và cá nhân ã sai phm. ng thi yêu cu tp th, cá nhân có liên quan nghiêm túc kim im, chn
chnh, khc phc nhng sai sót ã nêu trong Kt lun thanh tra./
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