
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀNG MAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KL-UBND  Hoàng Mai, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc quản lý tài chính ngân sách và  

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Quỳnh Lập 
 

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch 
UBND thị xã về việc thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách và quản lý đầu tư 

xây dựng cơ bản tại xã Quỳnh Lập. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 08/11/2021 Đoàn 
thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Quỳnh Lập. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 22/11/2021 của Trưởng Đoàn thanh tra. 

Chủ tịch UBND thị xã Kết luận thanh tra như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Quỳnh Lập là một xã ven biển, nằm ở phía Bắc thị xã Hoàng Mai; có vị trí 
địa lý: Phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa, phía Nam giáp phường Quỳnh Phương qua 

con sông Mai Giang, phía Tây giáp xã Quỳnh Lộc, phía Đông giáp Biển Đông; 
diện tích tự nhiên 22,08 km2. Dân số toàn xã có 12.395 khẩu với 2.881 hộ, bao 

gồm 9 thôn. Dân cư chia tách thành 2 vùng (vùng Đông Hồi có 3 thôn cách Trung 
tâm hành chính của xã 10 km). Số người trong độ tuổi lao động là 7.340 người; tỷ 

lệ hộ gia đình làm nghề khai thác hải sản chiếm 70% toàn xã, số còn lại làm nghề 
nông - lâm - thương mại và dịch vụ. 

Dự toán thu - chi ngân sách hàng năm đều thông qua HĐND xã và phòng 
Tài chính - Kế hoạch thẩm tra để làm cơ sở điều hành ngân sách. Cơ bản UBND xã 
thực hiện tốt các nhiệm vụ thu - chi ngân sách theo phân cấp, đặc biệt là các nhiệm 

vụ chi chế độ chính sách an sinh xã hội, lương và các khoản phụ cấp đầy đủ, kịp 
thời cho cán bộ, công chức và người lao động… 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Phần thu chi ngân sách và các quỹ chuyên dùng 

1.1. Số liệu thu chi ngân sách và các quỹ chuyên dùng năm 2018 

a) Ngân sách 

- Tổng thu: 13.267.312.371 đồng 

- Tổng chi: 13.246.868.167 đồng 

- Tồn quỹ chuyển sang năm sau: 20.444.204 đồng 

b) Các loại quỹ 

- Tổng thu: 365.014.000 đồng, 

tồn quỹ năm trước chuyển sang: 1.326.824.481 đồng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B3nh_Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B3nh_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
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- Tổng chi: 1.544.291.750 đồng 

- Tồn quỹ chuyển sang năm sau: 147.546.731 đồng 
                    Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên quỹ Số đầu kỳ 
Thu trong 

kỳ 
Chi trong kỳ Dư cuối kỳ 

1 Quỹ trẻ em xã 70%, thị xã 30% 10.718.560 14.011.000 15.865.000 8.864.560 

2 Quỹ PCLB xã 3%, thị xã 97% 18.733.214 72.720.000 56.291.600 35.161.614 

3 Quỹ QP-AN 249.557   249.557 

4 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 372.600 24.778.000 18.536.900 6.613.700 

5 Quỹ chăm sóc người cao tuổi 4.027.700 30.675.000 23.683.750 11.018.950 

6 Quỹ khuyến học 28.782.000 30.645.000 32.654.500 26.772.500 

7 Quỹ nhân đạo 7.546.500 50.170.000 37.116.000 20.600.500 

8 Quỹ xây dựng 8.899.350 7.800.000 16.600.000 99.350 

9 Quỹ dân số 75.864.000 2.100.000 58.546.000 19.418.000 

10 Quỹ công đức Đền Hạ 2.527.000 70.420.000 72.860.000 87.000 

11 Quỹ phòng chống cháy rừng 1.461.000 2.084.000 3.000.000 545.000 

12 
Mặt bằng Trường Tiểu học 
Quỳnh Lập A 

942.859.000 48.301.000 973.044.000 18.116.000 

13 
Quỹ Đường giao thông xã Quỳnh 
Lập 

224.784.000 11.310.000 236.094.000  

CỘNG: 1.326.824.481 365.014.000 1.544.291.750 147.546.731 

 
1.2. Số liệu thu chi ngân sách và các quỹ chuyên dùng năm 2019 

a) Ngân sách 

- Tổng thu: 10.248.260.404 đồng 

- Tổng chi: 10.245.570.533 đồng 

- Tồn quỹ chuyển sang năm sau: 2.689.871 đồng 

b) Các loại quỹ 

- Tổng thu: 247.905.000 đồng, tồn quỹ năm trước chuyển sang: 147.546.731 

đồng. 

- Tổng chi: 228.199.550 đồng 

- Tồn quỹ chuyển sang năm sau: 167.252.181 đồng 

                    Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên quỹ Số đầu kỳ 
Thu trong 

kỳ 
Chi trong kỳ Dư cuối kỳ 

1 Quỹ trẻ em xã 70%, thị xã 30% 8.864.560 14.451.000 12.235.100 11.080.460 

2 Quỹ PCLB xã 3%, thị xã 97% 35.161.614 71.700.000 26.120.750 80.740.864 

3 Quỹ QP-AN 249.557   249.557 
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TT Tên quỹ Số đầu kỳ 
Thu trong 

kỳ 
Chi trong kỳ Dư cuối kỳ 

4 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.613.700 23.947.000 14.299.700 16.261.000 

5 Quỹ chăm sóc người cao tuổi 11.018.950 30.480.000 28.154.000 13.344.950 

6 Quỹ khuyến học 26.772.500 30.480.000 46.572.000 10.680.500 

7 Quỹ nhân đạo 20.600.500 30.480.000 50.698.000 382.500 

8 Quỹ xây dựng 99.350   99.350 

9 Quỹ dân số 19.418.000  7.675.000 11.743.000 

10 Quỹ công đức Đền Hạ 87.000   87.000 

11 Quỹ phòng chống cháy rừng 545.000   545.000 

12 
Mặt bằng Trường Tiểu học 

Quỳnh Lập A 
18.116.000 25.980.000 42.445.000 1.651.000 

13 
Quỹ Đường giao thông xã Quỳnh 
Lập 

 20.387.000  20.387.000 

CỘNG: 147.546.731 247.905.000 228.199.550 167.252.181 

 
1.3. Số liệu thu chi ngân sách và các quỹ chuyên dùng năm 2020 

a) Ngân sách 

- Tổng thu: 10.495.357.590 đồng 

- Tổng chi: 10.469.504.254 đồng 

- Tồn quỹ chuyển sang năm sau: 25.853.336 đồng 

b) Các loại quỹ 

- Tổng thu: 226.562.000 đồng, tồn quỹ năm trước chuyển sang: 167.252.181 

đồng. 

- Tổng chi: 244.757.800 đồng; 

- Tồn quỹ chuyển sang năm sau: 149.056.381 đồng. 

                    Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên quỹ Số đầu kỳ 
Thu trong 

kỳ 
Chi trong kỳ Dư cuối kỳ 

1 Quỹ trẻ em xã 70%, thị xã 30% 11.080.460 14.337.000 19.268.700 6.148.760 

2 Quỹ PCLB xã 3%, thị xã 97% 80.740.864 71.670.000 61.858.100 90.552.764 

3 Quỹ QP-AN 249.557   249.557 

4 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 16.261.000 23.895.000 36.674.500 3.481.500 

5 Quỹ chăm sóc người cao tuổi 13.344.950 30.690.000 27.277.500 16.757.450 

6 Quỹ khuyến học 10.680.500 30.690.000 36.658.000 4.712.500 

7 Quỹ nhân đạo 382.500 30.690.000 24.227.000 6.845.500 

8 Quỹ xây dựng 99.350   99.350 

9 Quỹ dân số 11.743.000  10.311.000 1.432.000 
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TT Tên quỹ Số đầu kỳ 
Thu trong 

kỳ 
Chi trong kỳ Dư cuối kỳ 

10 Quỹ công đức Đền Hạ 87.000   87.000 

11 Quỹ phòng chống cháy rừng 545.000  192.000 353.000 

12 
Mặt bằng Trường Tiểu học 
Quỳnh Lập A 

1.651.000 17.240.000 15.391.000 3.500.000 

13 
Quỹ Đường giao thông xã Quỳnh 
Lập 

20.387.000 7.350.000 12.900.000 14.837.000 

CỘNG: 167.252.181 226.562.000 244.757.800 149.056.381 

 

2. Tình hình công nợ xây dựng cơ bản 

Tính đến ngày 31/12/2020 tại UBND xã Quỳnh Lập phải trả nợ xây dựng cơ 

bản số tiền: 32.998.566.000 đồng, trong đó: 
                                        Đơn vị tính: Nghìn đồng 
 

TT Tên công trình  Số tiền  

1 Xây dựng đường GTNT xã Quỳnh Lập 4.371.472 

2 Nạo vét tu sửa kênh Hồ Sen xã Quỳnh Lập  6.389 

3 Nhà học 2 tầng 14 phòng Trường THCS Quỳnh Lập 92.306  

4 Nhà học Đa chức năng Trường Tiểu học A Quỳnh Lập 56.158  

5 Nhà văn hóa thôn Tân Long 464.097  

6 Cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh Trường Tiểu học A Quỳnh Lập 364.072  

7 Nhà học 2 tầng 14 phòng Trường Tiểu học Quỳnh Lập A 1.590.000  

8 Cải tạo nâng cấp khuôn viên Trường THCS xã Quỳnh Lập 75.635  

9 Cải tạo mương thoát nước trong Khu dân cư 37.873  

10 Xây dựng kè chống sạt lở thôn Tân Long 210.633  

11 Xây dựng tạm cụm Trường Mầm non Minh Thanh 1.497.795  

12 Nhà học 3 tầng 18 phòng Trường Tiểu học A Quỳnh Lập 549.110  

13 Sửa chữa cầu qua khe Nhà Lèn 298.583  

14 San nền sân vận động xã Quỳnh Lập 322.349  

15 Nhà trực làm việc tạm Công an xã Quỳnh Lập 727.169  

16 Hạ tầng quy hoạch chia lô đất ở khu dân cư xóm Quyết Tâm 11.780.000  

17 Xây dựng Trường Mầm non xã Quỳnh Lập 9.305.501  

18 Đường bê tông vào UBND xã Quỳnh Lập và cải tạo trụ sở làm việc 395.040  

19 
Hạ tầng san nền sân cổng hàng rào, mương thoát nước Trường Mầm non 
Quỳnh Lập 

854.384 
 

Tổng cộng 32.998.566  

 

3. Việc đầu tư xây dựng 09 công trình 

Theo Kế hoạch được phê duyệt với niên độ thanh tra: từ năm 2016 - 2020 và 



5 

 

thời gian có liên quan; do một số công trình đã được Thanh tra tỉnh và Kiểm toán 
triển khai thực hiện, một số công trình có giá trị xây lắp nhỏ, công trình đang thi 

công và có sự tham gia của cộng đồng nên Đoàn thanh tra chỉ triển khai thanh tra 
09/22 công trình do UBND xã Quỳnh Lập làm chủ đầu tư, kết quả như sau: 

3.1. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tạm cụm Trường 
Mầm non vùng Minh - Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai  

Công trình do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, địa chỉ: 
Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai thi công. 

Công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư xây dựng Thành An - Tư vấn thiết kế. 

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại 17-37 - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn  

- Công trình khởi công ngày 10/6/2019 - hoàn thành ngày 09/10/2019 đúng 
tiến độ thi công theo hợp đồng là 04 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 2.500.000.000 đồng/3.507.662.000 đồng (đạt 71,3%) còn 

nợ 1.007.662.000 đồng. 

+ Phần chi khác chưa thanh toán còn nợ 422.825.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND xã Quỳnh 
Lập về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 

trình là 3.926.219.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 3.389.282.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 04/2019/HĐ-XD ngày 

07/01/2019 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty CP đầu tư xây dựng và phát 
triển Hoàng An: giá hợp đồng 3.574.970.000 đồng. Phụ lục hợp đồng số 

04c/2019/HĐ-XD ngày 30/9/2019 giá hợp đồng là 3.502.811.000 đồng. 

- Theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND xã 

Quỳnh Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết 
toán là 3.898.342.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 

3.485.283.000 đồng). 

- Kết quả thanh tra như sau: 
Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
3.507.662.000 3.483.111.000 24.551.000

Giá trị quyết toán phê duyệt
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- Lý do chênh lệch:  

+ Giảm khối lượng thi công đào móng băng bằng thủ công hạng mục Nhà học. 

+ Cắt khối lượng quét nước xi măng 2 nước do trùng khối lượng bả, sơn 
Kova 1 nước lót, 1 nước phủ. 

+ Giảm khối lượng xây tường bằng gạch bê tông xi măng hạng mục Nhà học. 

3.2. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Tân Long, xã 

Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai 

Công trình do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, địa chỉ: 

Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai thi công. 

Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Bảo Ân - Tư vấn thiết kế. 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tân Mai - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

- Không có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Không có biên bản thương thảo hợp đồng xây lắp. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn 

- Công trình khởi công ngày 07/11/2017 - hoàn thành ngày 12/01/2018 đúng 
tiến độ thi công theo hợp đồng là 03 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 254.000.000 đồng/634.031.000 đồng (đạt 40,06%) còn nợ 

380.031.000 đồng. 

+ Phần chi khác chưa thanh toán còn nợ 84.066.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND xã 
Quỳnh Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 

trình là 728.749.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 618.457.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 14/2017/HĐ-XD ngày 

03/11/2017 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty CP đầu tư xây dựng và phát 
triển Hoàng An: giá hợp đồng 640.103.000 đồng. Phụ lục hợp đồng số 

14b/2017/HĐ-XD ngày 10/02/2018 giá hợp đồng là 634.031.000 đồng. 

- Theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND xã Quỳnh 

Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết toán là 
718.097.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 634.031.000 đồng). 

- Kết quả thanh tra như sau: 
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Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
634.031.000 625.391.000 8.640.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch: Giảm khối lượng thi công xây tường bằng gạch rỗng 6 
lỗ (10x15x22) chiều dày >10cm, cao <=16m, vữa XM mác 75 - Hạng mục Nhà 

văn hóa. 

3.3. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Nhà trực và làm việc tạm Công 

an xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai 

Công trình do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, địa chỉ: 

Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai thi công. 

Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Bảo Ân - Tư vấn thiết kế. 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thành Tài - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

- Không có văn bản thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Không có biên bản thương thảo hợp đồng thi công xây dựng. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn  

- Công trình khởi công ngày 16/7/2019 - hoàn thành ngày 12/10/2019 đúng 
tiến độ thi công theo hợp đồng là 03 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp chưa thanh toán còn nợ 641.629.000 đồng. 

+ Phần chi khác chưa thanh toán còn nợ 85.540.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND xã Quỳnh 

Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công trình là 
767.355.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 619.931.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2019/HĐ-XD ngày 
17/7/2019 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển 
Hoàng An: giá hợp đồng 641.629.000 đồng.  

- Theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND xã Quỳnh 
Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết toán là 

727.169.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 641.629.000 đồng). 

- Kết quả thanh tra như sau: 
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Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
641.629.000 634.582.000 7.047.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch:  

+ Giảm khối lượng thi công đắp đất nền móng, bê tông móng, bê tông dầm 

và lớp mái tôn. 

+ Cắt khối lượng trát trần do trần đã thi công bằng tôn. 

3.4. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng san nền, sân, cổng, 

hàng rào, mương thoát nước Trường Mầm non cụm Minh - Thanh, xã Quỳnh 
Lập, thị xã Hoàng Mai 

Công trình do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, địa chỉ: 

Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai thi công. 

Công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư xây dựng Thành An - Tư vấn thiết kế. 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thành Tài - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

- Không có văn bản thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn 

- Công trình khởi công ngày 25/11/2019 - hoàn thành ngày 18/02/2020 đúng 
tiến độ thi công theo hợp đồng là 2,5 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp chưa thanh toán còn nợ 766.310.000 đồng. 

+ Phần chi khác chưa thanh toán còn nợ 88.074.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND xã 
Quỳnh Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 

trình là 900.935.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 743.990.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 10/2019/HĐ-XD ngày 
25/11/2019 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty CP đầu tư xây dựng và phát 

triển Hoàng An: giá hợp đồng 766.310.000 đồng.  

- Theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND xã 
Quỳnh Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết 

toán là 854.384.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 
766.310.000 đồng). 
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- Kết quả thanh tra như sau: 
Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
766.310.000 758.242.000 8.068.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch:  

+ Giảm khối lượng thi công đất đắp. 

+ Cắt khối lượng quét xi măng 2 nước do phần này đã bả bằng sơn Kova, 1 

nước lót, 2 nước phủ. 

3.5. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 4 phòng học Trường 

Tiểu học B, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai 

Công trình do Công ty TNHH Thái An Thành, địa chỉ: Tổ dân phố Tân 
Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai thi công. 

Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An - Tư vấn thiết kế. 

Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có biên bản thương thảo hợp đồng xây lắp. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn  

- Công trình khởi công ngày 09/11/2018 - hoàn thành ngày 09/01/2019 đúng 
tiến độ thi công theo hợp đồng là 02 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 964.875.000 đồng/964.875.000 đồng (đạt 100%). 

+ Phần chi khác là 122.644.000 đồng/122.644.000 đồng (đạt 100%). 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thị xã 

Hoàng Mai về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 
trình là 1.107.851.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 938.582.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 02/2018/HĐ-XD ngày 
08/11/2018 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty TNHH Thái An Thành: giá hợp 

đồng 971.432.000 đồng.  

- Theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND thị xã 

Hoàng Mai về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết 
toán là 1.098.148.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 

964.875.000 đồng). 
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- Kết quả thanh tra như sau: 
Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
964.875.000 955.227.000 9.648.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch: Giảm khối lượng thi công lợp mái tôn múi chiều dài bất 

kỳ do chiều dày mái tôn giảm. 

3.6. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 3 tầng, 18 phòng 

Trường Tiểu học A, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai 

Công trình do Công ty TNHH Ngọc Hưng, địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Cầu 

Giát, huyện Quỳnh Lưu thi công. 

Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An - Tư vấn thiết kế. 

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Hưng - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có biên bản thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Không có biên bản thương thảo hợp đồng xây lắp. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn  

- Công trình khởi công ngày 18/6/2019 - hoàn thành ngày 20/01/2020 đúng 
tiến độ thi công theo hợp đồng là 12 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 8.400.000.000 đồng/8.865.942.000 đồng (đạt 94,7%) còn 
nợ 465.942.000 đồng. 

+ Phần chi khác là 1.000.000.000 đồng/1.382.440.000 đồng (đạt 72,33%) 

còn nợ 382.440.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND xã 

Quỳnh Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 
trình là 10.754.303.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 8.686.603.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 05/2019/HĐ-XD ngày 
16/6/2019 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty TNHH Ngọc Hưng: giá hợp 

đồng 8.973.815.000 đồng.  

- Theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã 

Quỳnh Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết 
toán là 9.949.110.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 

8.566.670.000 đồng). 
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- Kết quả thanh tra như sau: 
Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
8.865.942.000 8.830.479.000 35.463.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch: Hạng mục: Nhà học 3 tầng. 

+ Giảm khối lượng thi công đào móng. 

+ Cắt khối lượng quét xi măng 2 nước, vì phần này đã bả bằng sơn Kova, 1 

nước lót, 2 nước phủ. 

+ Giảm khối lượng đổ bê tông, ván khuôn giằng lan can, lam ngang 2. 

+ Giảm khối lượng thép dầm D8, xà gồ thép C100x50x25x2,3 và mái tôn. 

3.7. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên 
Trường THCS Quỳnh Lập, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai  

Công trình do Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tân Phong, địa chỉ: 
Khối 10, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu thi công. 

Công ty Cổ phần thương mại xây dựng 482 - Tư vấn thiết kế. 

Công ty Cổ phần thương mại xây dựng 482 - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

- Không có văn bản thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Không có biên bản thương thảo hợp đồng xây lắp. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn 

- Công trình khởi công ngày 08/01/2018 - hoàn thành ngày 01/3/2018 đúng 

tiến độ thi công theo hợp đồng là 02 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 876.595.000 đồng/876.595.000 đồng (đạt 100%). 

+ Phần chi khác là 45.405.000 đồng/121.040.000 đồng (đạt 37,5%) còn nợ 

75.635.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND xã 
Quỳnh Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 

trình là 1.044.577.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 846.952.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 14/2017/HĐ-XD ngày 
10/11/2017 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 
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Tân Phong: giá hợp đồng 876.595.000 đồng.  

- Theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND xã Quỳnh 
Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết toán là 

997.635.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 846.952.000 đồng). 

- Kết quả thanh tra như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
876.595.000 866.025.000 10.570.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch:  

+ Giảm khối lượng thi công: Láng nền sân; đào móng bồn hoa 1, bồn hoa 2; 

đào móng bờ sân; lớp đá đệm móng bờ sân; đắp đất nền móng. 

+ Giảm giá trát tường ngoài bờ sân do áp dụng mã định mức chưa đúng. 

3.8. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục, sửa chữa Cầu qua 
khe Nhà Lèn, thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai  

Công trình do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Đạt, địa chỉ: Xóm 6, 

xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu thi công. 

Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Bảo Ân - Tư vấn thiết kế. 

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tân Thịnh Phát - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Hồ sơ pháp lý cơ bản đầy đủ. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn 

- Công trình khởi công ngày 29/11/2019 - hoàn thành ngày 03/02/2020 đúng 

tiến độ thi công theo hợp đồng là 03 tháng. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 600.000.000 đồng/793.046.000 đồng (đạt 75,7%) còn nợ 

193.046.000 đồng. 

+ Phần chi khác chưa thanh toán còn nợ 136.183.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND xã 
Quỳnh Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 

trình là 914.073.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 766.157.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 25/2019/HĐ-XD năm 2019 giữa 

UBND xã Quỳnh Lập và Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Đạt: giá hợp 
đồng 796.803.000 đồng.  
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- Theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND xã 
Quỳnh Lập về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng kinh phí quyết 

toán là 898.583.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng được quyết toán là 
762.400.000 đồng). 

- Kết quả thanh tra như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
793.046.000 782.665.000 10.381.000

Giá trị quyết toán phê duyệt

 

- Lý do chênh lệch: Giảm khối lượng thi công phá dỡ kết cấu cũ và thép lan 
can cầu. 

3.9. Kiểm tra đầu tư xây dựng công trình: Nhà học chức năng Trường 

Tiểu học A xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai  

Công trình do Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Tùng Phát, địa 

chỉ: Số 7, Tân Phú 1A, xã Nghi Phú, TP. Vinh thi công. 

Công ty CP tư vấn xây dựng Sông Lam - Tư vấn thiết kế. 

Công ty Cổ phần xây dựng công trình 334 - Tư vấn giám sát. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng, kiểm tra hồ sơ công trình, có kết quả như sau: 

a) Về hồ sơ pháp lý 

- Không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

- Không có biên bản thương thảo hợp đồng xây lắp. 

b) Tiến độ thi công, tình hình giải ngân nguồn vốn  

- Công trình khởi công ngày 30/11/2017 - hoàn thành ngày 26/01/2018 đúng 

tiến độ thi công theo hợp đồng là 120 ngày. 

- Tính đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân nguồn vốn:  

+ Phần xây lắp là 856.763.000 đồng/856.763.000 đồng (đạt 100%). 

+ Phần chi khác là 99.817.000 đồng/155.975.000 đồng (đạt 63,99%) còn nợ 

56.158.000 đồng. 

c) Về khối lượng, giá trị 

- Theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND xã 

Quỳnh Lập về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình, tổng dự toán của công 
trình là 999.060.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng là 835.657.000 đồng). 

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2017/HĐ-XD ngày 

30/11/2017 giữa UBND xã Quỳnh Lập và Công ty CP xây dựng và thương mại 
Hoàng Tùng Phát: giá hợp đồng 856.763.000 đồng.  

- Công trình đang trình phê duyệt quyết toán. 

- Kết quả thanh tra như sau: 
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Đơn vị tính: đồng 

Giá trị Thanh tra Chênh lệch

1 2 3 4=2-3

Phần xây lắp

+ Hạng mục chung
856.763.000 846.444.000 10.319.000

Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán

 

- Lý do chênh lệch:  

+ Cắt toàn bộ láng granito tam cấp do thực tế không thi công.  

3.10. Kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình do UBND xã Quỳnh 

Lập trực tiếp quản lý dự án (không thuê tư vấn quản lý dự án) 

Sau khi kiểm tra hồ sơ các công trình, có kết quả như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Giá trị trước 

thuế VAT

Thuế GTGT 

10%
Tổng

1 2 3 4 5 6=4+5 7=4*20%

1
Nhà trực và làm việc tạm 

Công an xã Quỳnh Lập

Số 259/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2020
18.496.364 1.849.636 20.346.000 3.699.273

2

Hạ tầng san nền, sân, 

cổng, hàng rào, mương 

thoát nước Trường 

Mầm non cụm Minh - 

Thanh, xã Quỳnh Lập

Số 112/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2021
18.687.273 1.868.727 20.556.000 3.737.455

3

Cải tạo, nâng cấp 

khuôn viên Trường 

THCS Quỳnh Lập

Số 18/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2019
25.270.000 25.270.000 5.054.000

4
Nhà văn hóa thôn Tân 

Long, xã Quỳnh Lập

Số 77/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2018 
18.270.909 1.827.091 20.098.000 3.654.182

80.724.545 5.545.455 86.270.000 16.144.909

5.545.000 16.144.000LÀM TRÒN

TỔNG CỘNG

Tổng số 

tiền 20%

Chi phí quản lý dự án quyết toán được 

duyệt
TT Tên công trình, dự án

Số, ngày tháng năm 

Quyết định phê 

duyệt quyết toán 

vốn hoàn thành

 

- Đoàn thanh tra cắt giảm 20% chi phí quản lý dự án do đây là các ban quản 
lý do Chủ đầu tư (UBND xã Quỳnh Lập) sử dụng bộ máy của mình để trực tiếp 
quản lý 4 công trình trên với số tiền là 16.144.000 đồng. Quá trình phê duyệt quyết 

toán vốn đầu tư hoàn thành có kết cấu 10% thuế Giá trị gia tăng của 3 công trình 
trên với số tiền là 5.545.000 đồng. Vậy, tổng số tiền cắt giảm là 21.689.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn đồng). 

- Lý do cắt giảm 20% chi phí quản lý dự án:  

+ Theo điểm 3 mục I Phần I Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 

tư xây dựng kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây 
dựng quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử 

dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi 
phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8” . 
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+ Theo khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của 
Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây 

dựng quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử 
dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều 

kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định 
mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều 

chỉnh với hệ số k = 0,8”. 

 III. KẾT LUẬN 

 1. Ưu điểm 

 - Hồ sơ chứng từ kế toán được lưu đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 
công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính đảm bảo chế 

độ quy định. 

- Việc đầu tư các công trình xây dựng cơ bản đã phát huy hiệu quả tích cực. 

 - Hồ sơ pháp lý các công trình xây dựng cơ bản tương đối đầy đủ. 

 - Tiến độ thi công các công trình đúng kế hoạch, công tác giải ngân cơ bản 
kịp thời. 

 2. Tồn tại, hạn chế  

a) Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị đề xuất của cấp trên  

- Kiến nghị xử lý tài chính: Không có. 

 b) Thu chi ngân sách 

- Nhiệm vụ chi được bố trí trong dự toán ngân sách năm chỉ được chi trong 

niên độ ngân sách năm đó. Các khoản chi có trong dự toán đến hết 31/01 năm sau 
chưa được thực hiện, không được chuyển sang năm sau chi tiếp (điểm d khoản 3 
Điều 13 của Thông tư 344/2016/TT-BTC) trừ các khoản tại 1, 2 Điều 43 Nghị định 

163/2016/NĐ-CP: Công tác điều hành dự toán ngân sách phải được thực hiện theo 
quy định của pháp Luật hiện hành, các nhiệm vụ chi phải được bố trí trong dự toán 

được giao của các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên UBND xã vẫn thực hiện chi.  

- Một số chứng từ chưa có hóa đơn và thủ tục chưa chặt chẽ, đầy đủ. 

c) Thu chi các Quỹ 

- Các quỹ chuyên dùng chưa nộp vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước mà để 

tọa chi tại xã. 

- Một số nhiệm vụ chi của quỹ này chi cho nhiệm vụ chi của quỹ khác như: 
Sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa để chi mua sổ nghĩa vụ công dân; sử dụng quỹ Bảo 

trợ trẻ em để làm sổ nghĩa vụ công dân; sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em để mua lễ vật 
thắp hương đền Hạ… 

- Đối với quỹ các Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Quốc phòng - An ninh, Quỹ 

phòng chống thiên tai, được thể hiện ở các nội dung và bảng dưới đây: 

+ Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Quốc phòng - An ninh: Theo Quyết định số 
51/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 bãi bỏ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 

13/9/2004 và Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 28/12/2013 của UBND tỉnh 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-69-2013-qd-ubnd-bieu-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-o-to-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-36404/
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Nghệ An: Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 
về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quyết định 

số 69/2013/QĐ-UBND ngày 28/12/2013 ban hành Quy chế huy động đóng góp, 
quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy 

nhiên, trong 3 năm từ năm 2018-2020 UBND xã Quỳnh Lập vẫn thu Quỹ Bảo trợ 
trẻ em với số tiền 42.799.000 đồng; vẫn lập sổ theo dõi Quỹ Quốc phòng - An ninh 

với số tiền 249.557 đồng. 

 + Quỹ phòng chống thiên tai: Trong các năm 2018-2020 nạp thiếu về cấp 
trên. 

Bảng tổng hợp Quỹ       Đơn vị tính: Đồng 

Năm Nội dung 
Quỹ Bảo trợ trẻ 

em 

Quỹ Quốc phòng 

- An ninh 

Quỹ Phòng chống 

thiên tai 

Năm 2018 

Số thu 14.011.000 0 72.720.000 

Số đã nộp về cấp trên 0 0 50.000.000 

Số dư đến nay 8.864.560 249.557 35.161.614 

Năm 2019 

Số thu 14.451.000 0 71.700.000 

Số đã nộp về cấp trên 0 0 0 

Số dư đến nay 11.080.460 249.557 80.740.864 

Năm 2020 

Số thu 14.337.000 0 71.670.000 

Số đã nộp về cấp trên 0 0 40.000.000 

Số dư đến nay 6.148.760 249.557 90.552.764 

Làm tròn số dư của năm 2020 6.148.000 249.000 90.552.000 

 

 d) Việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

- Trình tự thủ tục xây dựng cơ bản vẫn còn một số tồn tại, cụ thể: các dự án 

được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không nằm trong danh mục kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020), do UBND xã Quỳnh Lập không lập kế 

hoạch đầu tư công trung hạn trình HĐND xã Quỳnh Lập phê duyệt theo quy định. 

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa chặt chẽ, hồ sơ pháp lý một số công 

trình còn thiếu (như: văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn , văn 

bản thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu , biên bản 

thương thảo hợp đồng xây lắp…). 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-69-2013-qd-ubnd-bieu-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-o-to-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-36404/
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- Thanh toán 100% chi phí xây lắp cho Công ty CP xây dựng và thương mại 
Hoàng Tùng Phát, địa chỉ: Số 7, Tân Phú 1A, xã Nghi Phú, TP. Vinh đơn vị thi 

công công trình: Nhà học chức năng Trường Tiểu học A xã Quỳnh Lập, thị xã 
Hoàng Mai khi công trình chưa phê duyệt quyết toán. 

Trách nhiệm này thuộc về ông Lê Bá Vân, nguyên Chủ tịch UBND xã 

Quỳnh Lập; ông Lê Đăng Lưỡng, Công chức Tài chính - Kế toán. 

- Thiếu kiểm tra, giám sát nên nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế thi 
công 09 công trình dẫn đến gây thất thoát 124.687.000 đồng, trong đó: 

+ Xây dựng tạm cụm Trường Mầm non vùng Minh - Thanh, xã Quỳnh Lập, 
thị xã Hoàng Mai: 24.551.000 đồng. 

+ Nhà văn hóa thôn Tân Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai: 
8.640.000 đồng. 

+ Nhà trực và làm việc tạm Công an xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai: 
7.047.000 đồng. 

+ Hạ tầng san nền, sân, cổng, hàng rào, mương thoát nước Trường Mầm non 
cụm Minh - Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai: 8.068.000 đồng. 

+ Xây dựng 4 phòng học Trường Tiểu học B, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng 
Mai: 9.648.000 đồng. 

+ Nhà học 3 tầng, 18 phòng Trường Tiểu học A, xã Quỳnh Lập, thị xã 
Hoàng Mai: 35.463.000 đồng. 

+ Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trường THCS Quỳnh Lập, xã Quỳnh Lập, 

thị xã Hoàng Mai: 10.570.000 đồng. 

+ Khắc phục, sửa chữa Cầu qua khe Nhà Lèn, thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh 

Lập, thị xã Hoàng Mai: 10.381.000 đồng. 

+ Nhà học chức năng Trường Tiểu học A xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai: 

10.319.000 đồng. 

- Quyết toán chi phí quản lý dự án chưa phù hợp do đây là các ban quản lý 

do Chủ đầu tư (UBND xã Quỳnh Lập) sử dụng bộ máy của mình để trực tiếp quản 
lý công trình. Quá trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có kết cấu 

10% thuế Giá trị gia tăng. Vậy, đã quyết toán sai sót số tiền là 21.689.000 đồng. 

Các tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Nho, 

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập; ông Lê Bá Vân, nguyên Chủ tịch UBND xã 
Quỳnh Lập; ông Lê Đăng Lưỡng, Công chức Tài chính - Kế toán; Chủ đầu tư; Ban 
quản lý dự án và Đơn vị tư vấn giám sát. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị 

Đảng ủy xã Quỳnh Lập kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Nguyễn Văn 
Nho, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập; ông Lê Bá Vân, nguyên Chủ tịch UBND xã 

Quỳnh Lập; ông Lê Đăng Lưỡng, Công chức Tài chính - Kế toán. 
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2. Chủ tịch UBND thị xã giao 

2.1. Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập 

- Công khai Kết luận thanh tra theo quy định. 

- Tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Nguyễn Văn Nho, Chủ 

tịch UBND xã Quỳnh Lập; ông Lê Bá Vân, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh 
Lập; ông Lê Đăng Lưỡng, Công chức Tài chính - Kế toán. 

- Nạp số tiền 118.638.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu, sáu 

trăm ba mươi tám nghìn đồng) vào tài khoản số 3949.0.1118077.00000 (tài 

khoản phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan khác) của Thanh 

tra thị xã mở tại Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai, cụ thể: 

+ Theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 
Nghệ An có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2017 đã bãi bỏ toàn bộ nội dung việc thu, 

nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em ở cấp xã, vậy số tiền phải thu hồi từ 
năm 2018 - 2020 là 42.799.000 đồng; tuy nhiên trong thời gian từ năm 2018 - 2020 

UBND xã đã sử dụng quỹ này đảm bảo theo quy định, hồ sơ lưu trữ đầy đủ, nên 
chỉ thu hồi số dư của năm 2020 là 6.148.000 đồng. 

+ Số tiền 249.000 đồng Quỹ Quốc phòng - An ninh do quỹ này đã bãi bỏ 

toàn bộ nội dung theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 
UBND tỉnh Nghệ An. 

+ Số tiền 90.552.000 đồng Quỹ phòng chống thiên tai do nạp thiếu về cấp 

trên của năm 2020. 

+ Số tiền 21.689.000 đồng do đã quyết toán chi phí quản lý dự án chưa phù 
hợp do đây là các ban quản lý do Chủ đầu tư (UBND xã Quỳnh Lập) sử dụng bộ 

máy của mình để trực tiếp quản lý công trình. Quá trình phê duyệt quyết toán vốn 
đầu tư hoàn thành có kết cấu 10% thuế Giá trị gia tăng.  

 - Chấm dứt việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Quốc 

phòng - An ninh theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 
UBND tỉnh Nghệ An. 

 - Cân đối nguồn vốn để chi trả nợ xây dựng cơ bản số tiền 32.998.566.000 

đồng (ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản những công trình hoàn 
thành đã được phê duyệt quyết toán). 

- Chấn chính, khắc phục những khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản 
lý thu, chi tài chính ngân sách. 

 - Nộp đầy đủ các Quỹ chuyên dùng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước 

để kiểm soát chi theo quy định. Không chi sai nội dung của Quỹ vận động được. 

 - Thường xuyên kiểm tra, rà soát quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã để 
ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với các quy định 

hiện hành và điều kiện cụ thể của địa phương. 

- Lập hồ sơ thanh quyết toán không quá giá trị thanh tra gói thầu phần xây 
lắp + hạng mục chung đối với công trình: Nhà học chức năng Trường Tiểu học A 

xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai với số tiền là: 846.444.000 đồng. 
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- Nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện trình tự đầu tư xây dựng theo các 
quy định về đầu tư công, đấu thầu, đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật 

có liên quan. 

 - Đôn đốc Đơn vị thi công nạp số tiền 124.687.000 đồng phải thu hồi do 
quyết toán và thanh toán sai khối lượng phần xây lắp tại 09 công trình theo kết 

luận thanh tra vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thị xã mở tại Kho bạc Nhà nước 
thị xã Hoàng Mai. 

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - kế hoạch. 
Phối hợp với phòng Quản lý Đô thị tổ chức tập huấn về công tác quản lý đầu tư 
xây dựng cơ bản cho Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính, Công chức Kế toán 

các phường, xã. 

- Thẩm tra quyết toán vốn không quá giá trị thanh tra gói thầu phần xây lắp + 

hạng mục chung công trình: Nhà học chức năng Trường Tiểu học A xã Quỳnh 
Lập, thị xã Hoàng Mai. 

2.3. Thanh tra thị xã 

- Theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định tại Thông tư số 
01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra chính phủ. Tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện về chủ tịch UBND thị xã theo quy định. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã ban hành các quyết định thu hồi số tiền: 
243.325.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm hai mươi 
lăm nghìn đồng), trong đó:  

+ 118.638.000 đồng tại UBND xã Quỳnh Lập theo các nội dung nêu trong 

kết luận thanh tra. 

+ 24.551.000 đồng của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, 
địa chỉ: Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do quyết toán 

sai khối lượng phần xây lắp tại công trình: Xây dựng tạm cụm Trường Mầm non 
vùng Minh - Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

+ 8.640.000 đồng của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, 

địa chỉ: Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do quyết toán 
sai khối lượng phần xây lắp tại công trình: Nhà văn hóa thôn Tân Long, xã Quỳnh 

Lập, thị xã Hoàng Mai. 

+ 7.047.000 đồng của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, 
địa chỉ: Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do quyết toán 

sai khối lượng phần xây lắp tại công trình: Nhà trực và làm việc tạm Công an xã 
Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

+ 8.068.000 đồng của Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng An, 
địa chỉ: Khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do quyết toán 
sai khối lượng phần xây lắp tại công trình: Hạ tầng san nền, sân, cổng, hàng rào, 

mương thoát nước Trường Mầm non cụm Minh - Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã 
Hoàng Mai. 



20 

 

+ 9.648.000 đồng của Công ty TNHH Thái An Thành, địa chỉ: Tổ dân phố 
Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai do quyết toán sai khối lượng phần 

xây lắp tại công trình: Xây dựng 4 phòng học Trường Tiểu học B, xã Quỳnh Lập, 
thị xã Hoàng Mai. 

+ 35.463.000 đồng của Công ty TNHH Ngọc Hưng, địa chỉ: Khối 5, Thị 

trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu do quyết toán sai khối lượng phần xây lắp tại 
công trình: Nhà học 3 tầng, 18 phòng Trường Tiểu học A, xã Quỳnh Lập, thị xã 

Hoàng Mai. 

+ 10.570.000 đồng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tân Phong, 
địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu do quyết toán sai khối 

lượng phần xây lắp tại công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trường THCS 
Quỳnh Lập, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

+ 10.381.000 đồng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Đạt, địa chỉ: 

Xóm 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu do quyết toán sai khối lượng phần xây 
lắp tại công trình: Khắc phục, sửa chữa Cầu qua khe Nhà Lèn, thôn Đồng Thanh, 

xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

+ 10.319.000 đồng của Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Tùng 
Phát, địa chỉ: Số 7, Tân Phú 1A, xã Nghi Phú, TP. Vinh do thanh toán sai khối 

lượng phần xây lắp tại công trình: Nhà học chức năng Trường Tiểu học A xã 
Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

Tất cả số tiền trên nạp vào tài khoản số 3949.0.1118077.00000 (tài khoản 

phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan khác) của Thanh tra thị 
xã mở tại Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai. 

Các nội dung trên thực hiện xong trước ngày 16/02/2022 và báo cáo kết quả 

thực hiện về Chủ tịch UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã)./. 
 

Nơi nhận:                                    CHỦ TỊCH  
- Thanh tra tỉnh;        
- TT Thị ủy - HĐND thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- CQ TC-NV, UBKT Thị ủy; 
- Phòng TC-KH, QLĐT; 
- Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Lập; 
- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, TTR.                                                             Nguyễn Hữu An 
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