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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các 

công trình tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

 

Thực hiện Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý 

đầu tư xây dựng cơ bản tại 02 công trình do UBND xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn 

làm Chủ đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu 

học xã Đức Sơn; Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ 

thôn 14 xã Đức Sơn. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr ngày 28/8/2022 của Đoàn 

thanh tra theo Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong đầu tư xây 

dựng cơ bản tại UBND xã Đức Sơn. 

 Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn kết luận như sau: 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Đức Sơn là một xã miền núi của huyện Anh Sơn, cách trung tâm huyện 

khoảng 9 km, về phía Đông giáp xã Vĩnh Sơn, phía Bắc giáp huyện Tân Kỳ và xã 

Bình Sơn, phía Tây giáp xã Hùng Sơn, phía Nam giáp Sông Lam. Tổng diện tích 

đất tự nhiên của xã là 4.342,54 ha, tổng số hộ dân trong toàn xã có 2.237 hộ dân 

với 8.019 nhân khẩu, trong đó giáo dân có 55 hộ với 233 khẩu. Tuy đời sống nhân 

dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi hợp lý nên trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có 

nhiều khởi sắc; lĩnh vực Văn hoá - Xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội giữ vững.   

Trong những năm qua, địa phương luôn nhận được sự quan tâm trong lãnh 

đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngành chức năng từ huyện đến 

tỉnh. Nhờ sự quan tâm đầu tư của cấp trên cộng với quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ 

và nhân dân, xã Đức Sơn đã từng bước đầu tư xây dựng được một số cơ sở hạ tầng, 

trong đó có 02 công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào 

trường tiểu học xã Đức Sơn; Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ nhà anh Hưng Lai 

đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn. 

B. KẾT QUẢ THANH TRA: 

I. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào 

trường tiểu học xã Đức Sơn. 

1. Hồ sơ về công trình: 

- Chủ đầu tư: UBND xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; 

- Đơn vị KSTK, lập hồ sơ dự án: Công ty CP TVTK xây dựng Anh Sơn; 
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- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Anh Sơn; 

- Đơn vị tư vấn Giám sát thi công xây dựng Công trình: Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Đồng Minh; 

- Tổng dự toán phê duyệt: Tại Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT số 

100b/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND xã Đức Sơn; dự toán được phê 

duyệt: 

Tổng mức đầu tư 698.366.000 đồng 

+ Chi phí xây lắp 581.751.000 đồng 

+ Chi phí QLDA 15.527.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn ĐTXD 71.035.039 đồng 

+ Chi phí khác 30.053.040 đồng 

- Nguồn vốn: Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Nhà thầu xây lắp: Doanh nghiệp tư nhân Sơn Minh; Địa chỉ: Khối 4b, thị 

trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. 

2. Kết quả kiểm tra hồ sơ: 

2.1. Công tác triển khai dự án. 

- Quyết định số 95a/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt chủ trương dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào 

trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 96a/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ phương án chi phí khảo sát, lập BCKTKT dự án: 

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 97a/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt chỉ định thầu khảo sát thiết kế dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao 

thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 100b/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND xã Đức Sơn 

về phê duyệt BCKTKT công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư 

chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 142b/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao 

thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 143b/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường 

giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 144b/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa, nâng 

cấp đường giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 141b/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án công trình: Sửa chữa, 

nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn. 
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2.2. Công tác nghiệm thu, quyết toán dự án: 

- Biên bản thẩm tra quyết toán dự án doàn thành số 24/BBQT, ngày 

12/5/2021 của Tổ quyết toán của UBND huyện đối với công trình: Sửa chữa, nâng 

cấp đường giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn. 

- Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND xã Đức Sơn về 

việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường 

giao thông ngã tư chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn, trong đó: 

Tổng giá trị được quyết toán là: 692.017.000 đồng 

- Chi phí xây lắp 578.523.000 đồng 

- Chi phí QLDA 15.441.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD 70.931.000 đồng 

- Chi phí khác 27.122.000 đồng 

2.3. Công tác giải ngân, thanh toán. 

Tổng số kinh phí Chủ đầu tư đã giải ngân nguồn vốn cho công trình là: 

500.000.000 đồng. Cụ thể như sau: 

- Thanh toán chi phí xây dựng cho Doanh nghiệp tư nhân Sơn Minh, số tiền: 

500.000.000 đồng; 

Số tiền Chủ đầu tư còn phải thanh toán theo giá trị quyết toán là 

192.017.000 đồng. 

3. Kết quả kiểm tra hiện trường: 

Qua thanh tra, tại công trình đã phát hiện sai phạm, cụ thể: Khối lượng 

nghiệm thu quyết toán lớn hơn khối lượng thực tế thi công với các hạng mục:  

- Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 

14cm (bù vênh) : Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 213,5m2, qua thanh tra khối 

lượng thực tế thi công 200m2, với số tiền 1.547.500 đồng;  

- Ván khuôn thép mặt đường bê tông: Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 

98,38m2, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 49,19m2, với số tiền 1.851.500 

đồng. 

4. Nhận xét, đánh giá: 

4.1. Ưu điểm:  

-  Hồ sơ thủ tục công tác lập khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; 

- Hồ sơ thi công, nghiệm thu các hạng mục đầy đủ; 

- Nhật ký công trình ban giám sát cập nhật đầy đủ; 

- Công trình được tiến hành thi công đảm bảo tiến độ phê duyệt và đã 

nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.  

4.2. Một số hạn chế, sai phạm: 

- Khối lượng nghiệm thu quyết toán lớn hơn khối lượng thực tế thi công, 

hạng mục:  
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- Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 

14cm (bù vênh) : Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 213,5m2, qua thanh tra khối 

lượng thực tế thi công 200m2, với số tiền 1.547.500 đồng;  

- Ván khuôn thép mặt đường bê tông: Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 

98,38m2, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 49,19m2, với số tiền 1.851.500 

đồng. 

- Việc cân đối, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư 

chưa kịp thời, dẫn đến nợ công trình với số tiền 192.017.000 đồng. 

II. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi 

Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn 

1. Hồ sơ về công trình:  

- Chủ đầu tư: UBND xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; 

- Đơn vị KSTK, lập hồ sơ dự án: Công ty CP TV và xây dựng H&T89; 

- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Anh Sơn; 

- Đơn vị tư vấn Giám sát thi công xây dựng Công trình: Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Đồng Minh; 

- Tổng dự toán phê duyệt: Tại Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT số 

100a/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND xã Đức Sơn; trong đó, dự toán được 

phê duyệt: 

Tổng mức đầu tư 534.070885 đồng 

+ Chi phí xây lắp 437.383.993 đồng 

+ Chi phí QLDA 11.674.176 đồng 

+ Chi phí tư vấn ĐTXD 63.023.368 đồng 

+ Chi phí khác 21.989.348 đồng 

- Nguồn vốn: Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Nhà thầu xây lắp: Doanh nghiệp tư nhân Sơn Minh; Địa chỉ: Khối 4b, thị 

trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. 

2. Kết quả kiểm tra hồ sơ: 

2.1. Công tác triển khai dự án. 

- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt chủ trương dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi 

Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ phương án chi phí khảo sát, lập BCKTKT dự án: 

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức 

Sơn; 

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt chỉ định thầu khảo sát thiết kế dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ 

anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn; 
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- Quyết định số 100a/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND xã Đức Sơn 

về phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh 

Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 142a/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Sửa chữa, nâng cấp 

tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 143a/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến 

đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 144a/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa, nâng 

cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn; 

- Quyết định số 141a/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND xã Đức Sơn về 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án công trình: Sửa chữa, 

nâng cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn. 

2.2. Công tác nghiệm thu, quyết toán dự án: 

 - Biên bản thẩm tra quyết toán dự án doàn thành số 21/BBQT, ngày 

10/5/2021 của Tổ quyết toán của UBND huyện đối với công trình: Sửa chữa, nâng 

cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn. 

- Quyết định số 87a/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND xã Đức Sơn về 

việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến 

đường từ anh Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn, theo đó: 

Tổng giá trị được quyết toán là: 526.439.000 đồng 

- Chi phí xây lắp 431.589.000 đồng 

- Chi phí QLDA 11.520.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD 63.022.000 đồng 

- Chi phí khác 20.308.000 đồng 

2.3. Công tác giải ngân, thanh toán. 

Tổng số kinh phí Chủ đầu tư đã giải ngân nguồn vốn cho công trình là: 

485.700.000 đồng. Cụ thể như sau: 

- Thanh toán chi phí xây dựng cho Doanh nghiệp tư nhân Sơn Minh, số tiền: 

431.700.000 đồng; 

- Thanh toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Công ty cổ 

phần và xây dựng H&T 89, số tiền 42.000.000 triệu đồng; 

- Thanh toán chi phí giám sát thi công cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây 

dựng Đồng Minh, số tiền 12.000.000 đồng. 

Số tiền Chủ đầu tư còn phải thanh toán theo giá trị quyết toán là 40.739.000 

đồng. 

3. Kết quả kiểm tra hiện trường: 

Qua thanh tra, tại công trình đã phát hiện sai phạm, cụ thể:  
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- Mua đất đắp, đất cấp 3: Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 391,81m3, 

qua thanh tra khối lượng thực tế mua không có hóa đơn 0m3, với số tiền 

12.616.800 đồng;  

- Vận chuyển đất, ô tô 7T tự đổ, phạm vi <=1000m, đất C1: Dự toán và 

quyết toán chủ đầu tư lập 21,84m3, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 0m3, 

với số tiền 329.500 đồng; 

- Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, ô tô 7T, cự ly <=2km, đất C1: Dự toán và 

quyết toán chủ đầu tư lập 21,84m3, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 0m3, 

với số tiền 166.300 đồng. 

4. Nhận xét, đánh giá: 

4.1. Ưu điểm:  

-  Hồ sơ thủ tục công tác lập khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đầy đủ; 

- Hồ sơ thi công, nghiệm thu các hạng mục đầy đủ; 

- Nhật ký công trình ban giám sát cập nhật đầy đủ; 

- Công trình được tiến hành thi công đảm bảo tiến độ phê duyệt và đã 

nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.  

4.2. Một số hạn chế, sai phạm: 

Khối lượng nghiệm thu quyết toán lớn hơn khối lượng thực tế thi công các 

hạng mục: 

- Mua đất đắp, đất cấp 3: Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 391,81m3, 

qua thanh tra khối lượng thực tế mua không có hóa đơn 0m3, với số tiền 2.616.800 

đồng;  

- Vận chuyển đất, ô tô 7T tự đổ, phạm vi <=1000m, đất C1: Dự toán và 

quyết toán chủ đầu tư lập 21,84m3, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 0m3, 

với số tiền 329.500 đồng; 

- Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, ô tô 7T, cự ly <=2km, đất C1: Dự toán và 

quyết toán chủ đầu tư lập 21,84m3, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 0m3, 

với số tiền 166.300 đồng 

- Việc cân đối, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư 

chưa kịp thời, dẫn đến nợ công trình với số tiền 40.739.000 đồng. 

C. KẾT LUẬN VÀ XỬ LÝ KẾT LUẬN: 

I. Kết luận thanh tra: 

1. Ưu diểm: 

1.1- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

 - Thủ tục pháp nhân của Chủ đầu tư và các đơn vị thi công, tư vấn: 02 công 

trình xây dựng trên địa bàn do UBND xã Đức Sơn làm chủ đầu tư, quá trình thực 

hiện công tác quản lý theo quy định hiện hành như các đơn vị tư vấn, thi công công 

trình có đủ tư cách pháp nhân, năng lực theo đúng quy định pháp luật. 

 - Công tác khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng: Chủ đầu tư xây dựng kế 

hoạch đầu tư trên cơ sở các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên và phù hợp với với quy hoạch và tình hình thực tế tại địa phương. 
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 - Công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chủ đầu tư đã 

chủ động thuê các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân để lập dự án đầu tư trình 

các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.  

 1.2- Giai đoạn thực hiện đầu tư:  

- Chủ đầu tư cơ bản thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung, quy trình theo 

quy định của Luật Xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đầu tư công; các Nghị định của 

Chính phủ quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng 

công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn.   

 - Việc ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư với đơn vị trúng thầu cơ bản đúng 

theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ "Quy định chi 

tiết về hợp đồng xây dựng". 

 - Công tác giám sát kỷ thuật, quản lý chất lượng công trình: Các công trình, 

dự án được Chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát có đủ năng lực để giám sát kỹ thuật; 

quá trình hoạt động các đợn vị tư vấn giám sát thực hiện cơ bản đầy đủ các quy 

định trong hợp đồng.  

 1.3- Giai đoạn kết thúc đầu tư  

 - Hồ sơ nghiệm thu công trình cơ bản đầy đủ, biên bản nghiệm thu có đầy đủ 

các thành phần tham gia, công trình hoàn thành có đầy đủ hồ sơ hoàn công. 

 - Các công trình được thanh tra đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dung theo đúng quy định tại Thông tư 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

- Các công trình được tiến hành thi công đảm bảo tiến độ phê duyệt và đã 

nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.  

 2. Hạn chế và sai phạm: 

2.1. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư chợ vào trường 

tiểu học xã Đức Sơn. 

- Khối lượng nghiệm thu quyết toán lớn hơn khối lượng thực tế thi công, 

hạng mục: 

- Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 

14cm (bù vênh) : Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 213,5m2, qua thanh tra khối 

lượng thực tế thi công 200m2, với số tiền 1.547.500 đồng;  

- Ván khuôn thép mặt đường bê tông: Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 

98,38m2, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 49,19m2, với số tiền 1.851.500 

đồng; 

- Việc cân đối, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư 

chưa kịp thời, dẫn đến nợ công trình với số tiền 192.017.000  đồng. 

2.2. Công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh Hưng Lai đi Nương 

Mơ thôn 14 xã Đức Sơn. 

- Mua đất đất đắp, đất cấp 3: Dự toán và quyết toán chủ đầu tư lập 

391,81m3, qua thanh tra khối lượng thực mua không có hóa đơn 0m3, với số tiền 

2.616.800 đồng;  
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- Vận chuyển đất, ô tô 7T tự đổ, phạm vi <=1000m, đất C1: Dự toán và 

quyết toán chủ đầu tư lập 21,84m3, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 0m3, 

với số tiền 329.500 đồng; 

- Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, ô tô 7T, cự ly <=2km, đất C1: Dự toán và 

quyết toán chủ đầu tư lập 21,84m3, qua thanh tra khối lượng thực tế thi công 0m3, 

với số tiền 166.300 đồng 

- Việc cân đối, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư 

chưa kịp thời, dẫn đến nợ công trình với số tiền 40.739.000 đồng. 

II. Xử lý kết luận thanh tra: 

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện xử lý như sau: 

1. Về kinh tế: 

Thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Phòng TC-KH huyện, tài khoản 

số: 3941.0.100.4908 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, số 

tiền 6.511.600 đồng (Sáu triệu, năm trăm mười một ngàn, sáu trăm đồng). Cụ thể 

các đơn vị có số tiền bị thu hồi như sau: 

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Minh; Địa chỉ: Khối 4b, thị trấn Anh Sơn, huyện 

Anh Sơn. Lý do thu hồi: Khối lượng nghiệm thu quyết toán lớn hơn khối lượng 

thực tế thi công. 

2. Về hành chính: 

           Giao Chủ tịch UBND xã Đức Sơn: 

- Tổ chức hội nghị UBND xã và các thành phần có liên quan kiểm điểm rút 

kinh nghiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát các công trình đã được kết luận 

thanh tra. 

- Bổ sung, hoàn thiện một số thủ tục, hồ sơ của các công trình được thanh tra 

đảm bảo đúng các quy định. 

- Đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc việc nộp số tiền sai 

phạm theo kết luận thanh tra. 

- Có kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản các công 

trình được thanh tra theo đúng quy định pháp luật (đang nợ 02 công trình: 

232.756.000 đồng). 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận này về UBND 

huyện (qua Thanh tra huyện) sau 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận. 

3. Giao các phòng Kinh tế hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính trong đầu tư XDCB đối với các công trình 

thuộc xã Đức Sơn. 

4. Giao Thanh tra huyện. 

 Đôn đốc theo dõi việc thực hiện của Chủ tịch UBND xã Đức Sơn trong việc 

chấp hành các nội dung tại kết luận này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện 

theo quy định. 
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Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do 

UBND xã Đức Sơn làm chủ đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông ngã tư 

chợ vào trường tiểu học xã Đức Sơn; Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ anh 

Hưng Lai đi Nương Mơ thôn 14 xã Đức Sơn.  

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 

 
  

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH 
- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                             

- Các phòng/ban liên quan; 

- Cổng thông tin Điện tử của huyện Anh Sơn; 

- Đảng ủy, UBND xã Đức Sơn;                                                                                                                                                    

- Lưu: VT.                                                                                                Hoàng Quyền 
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