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KẾT LUẬN 

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường Mộc 

Châu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng do UBND thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu làm chủ đầu tư 
 

 

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 04/5/2022 của Chánh Thanh 

tra huyện Mộc Châu về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị trấn Nông 

Trường Mộc Châu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng do UBND thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu làm chủ đầu tư. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/11/2022 của Trưởng đoàn thanh 

tra; ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Chánh 

Thanh tra huyện, kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Thị trấn Nông Trường Mộc Châu nằm ở phía đông của huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La; giáp với các xã Phiêng Luông, Tân Lập, Đông Sang, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu và xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ; cách trung tâm huyện 

Mộc Châu 10 km, có tổng diện tích tự nhiên 10.839,42 ha. 

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ, sự giám 

sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, cùng với nhiệm vụ triển khai thực hiện chủ 

trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách của nhà nước, 

UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu (sau đây gọi tắt là UBND thị trấn) xác 

định công tác phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý về đầu tư, xây dựng 

trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; góp phần ổn định 

tình hình chính trị, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của người dân. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

1.1. Việc xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng hằng năm 

Căn cứ kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm do UBND huyện ban 

hành, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng1 

                                                 
1 Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22/01/2019 về kế hoạch PCTN năm 2019; Kế hoạch số 56/KH-

UBND ngày 22/01/2019 về kế hoạch phòng chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; Kế hoạch số 

62/KH-UBND ngày 15/01/2020 về kế hoạch công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 

14/01/2021 về kế hoạch công tác PCTN năm 2021; Công văn số 546/UBND-VP ngày 07/5/2021 về việc bổ sung 
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trên địa bàn thị trấn. Nội dung kế hoạch PCTN hằng năm tập trung vào việc thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; nâng 

cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan 

về công tác PCTN; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc xây 

dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để nâng cao chất 

lượng thực thi công vụ; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu 

nhập; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội 

xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai đến hội viên, đoàn viên và giao Văn 

phòng HĐND - UBND thị trấn theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện công tác 

PCTN theo kế hoạch của thị trấn và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đúng thời 

hạn theo quy định của UBND huyện. 

Căn cứ vào nội dung kế hoạch PCTN hằng năm đã đề ra, UBND thị trấn đã 

ban hành 29 văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, cơ 

bản đảm bảo và bám sát kế hoạch đề ra (năm 2019: 08 văn bản; năm 2020: 08 
văn bản; năm 2021: 11 văn bản; 7 tháng đầu năm 2022: 02 văn bản). 

1.2. Việc phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác PCTN 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được 

UBND thị trấn triển khai thực hiện, trong thời kỳ thanh tra UBND thị trấn đã tổ 

chức tuyên truyền 49 cuộc/2.958 lượt người tham gia. Hình thức tuyên truyền: 

họp cơ quan, họp dân, hội nghị, qua hệ thống loa truyền thanh của các tiểu khu, 

các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt 

câu lạc bộ. UBND thị trấn đã ban hành 04 kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật2. 

Qua thanh tra xác định: 

- Trong thời kỳ thanh tra, UBND thị trấn chưa ban hành văn bản triển 

khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021” theo yêu cầu tại Mục IV Kế hoạch số 2361/KH-

UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện.  

- Số lượng văn bản tuyên tuyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN còn có nội dung hạn chế; hồ sơ, tài liệu 

có nội dung chưa phản ánh đầy đủ để làm căn cứ đánh giá, xác định kết quả thực 

hiện công tác tuyên truyền. 

1.3. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

1.3.1. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công 

UBND thị trấn đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công, quy chế dân chủ; các quy chế được xây dựng trên cơ sở các 
                                                                                                                                                         
nội dung kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/01/2022 về kế 

hoạch công tác PCTN năm 2022. 
2 Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 24/01/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; 

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/01/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch 

số 41/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 

13/01/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. 
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quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế tại 

đơn vị, nhằm mục đích tiết kiệm, chống lãng phí.  

Trong thời kỳ thanh tra, UBND thị trấn đã ban hành 12 quyết định3 về ban 

hành, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. 

Nội dung quy chế cơ bản đã bám sát theo quy định tại Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 

nhà nước; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, các văn bản 

quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính, quản lý tài sản công góp 

phần quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hiệu quả. 

UBND thị trấn đã chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của 

Nhà nước để sửa đổi, bổ sung các quy chế kịp thời. Quy chế chi tiêu nội bộ; quy 

chế quản lý, sử dụng tài sản công được tập thể cán bộ, công chức, người lao 

động, nghiên cứu, thảo luận công khai, trong hội nghị cán bộ, công chức đầu năm.  

Qua thanh tra xác định: 

- Quy chế chi tiêu nội bộ còn có nội dung chưa đảm bảo: 

+ Chưa quy định cụ thể, chi tiết việc thanh toán phụ cấp kiệm nhiệm cho 

cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La; chi phụ cấp kiêm nhiệm kế toán, thủ quỹ Trung tâm học tập 

cộng đồng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn. 

+ Quy định nội dung khoán chi chế độ tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo, mỗi tháng trực 4 buổi, mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/buổi 

gồm: Chủ tịch UBND thị trấn, Công chức Văn phòng và Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.  

- Quy chế quản lý sử dụng tài sản công chưa quy định cụ thể quyền và 

nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến đầu tư xây dựng, mua sắm, 

sử dụng tài sản công theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 

144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

                                                 
3 Quyết định số 290/QĐ-UBND  ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2019; Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ ngoài 

ngân sách Nhà nước; Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 về việc bãi bỏ một số điều của Quyết định 

số 289/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Quyết định số 264/QĐ-

UBND ngày 28/12/2019 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; Quyết định số 515/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ ngoài ngân sách Nhà nước; Quyết định số 

271/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020; Quyết định 

số 658/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Quyết định số 659/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; Quyết định số 

487/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Quyết định số 265/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2021 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ ngoài ngân sách Nhà nước; Quyết định số 

488/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 
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1.3.2. Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn  

Hằng năm, căn cứ vào hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị, 

UBND thị trấn đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập dự toán thu, chi trên cơ sở tiêu 

chuẩn, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN hằng năm được cơ 

quan có thẩm quyền quyết định.  

 Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản công của UBND thị trấn được UBND 

huyện cân đối bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo đúng 

quy định. UBND thị trấn cơ bản đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch 

trong quá trình đấu thầu, mua sắm tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật 

Phòng chống tham nhũng. Thanh toán đầy đủ, kịp thời cho công chức, người lao 

động như: chi tiền lương, phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, công tác phí, vật tư 

văn phòng phẩm, mua sắm tài sản…., các nội dung chi cơ bản bám sát quy chế 

chi tiêu nội bộ và chế độ, định mức theo quy định.  

Qua thanh tra xác định: 

Một số chứng từ chi thanh toán cho người cung cấp dịch vụ có tài khoản ở 

ngân hàng còn sử dụng tiền mặt chưa đúng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông 

tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý 

thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

 Một số nội dung chi chưa bám sát vào quy chế chi tiêu nội bộ, thiếu thủ 

tục hành chính cụ thể: Chi mua sắm văn phòng phẩm không có đề xuất của các 

bộ phận, thanh toán tiền làm thêm giờ thiếu bảng chấm công, phiếu giao việc, 

thiếu chữ ký của các thành phần liên quan. 

1.3.3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

ngân sách  

TT Năm 

Tồn năm trước 

chuyển sang 

(chuyển nguồn+ 

kết dư) 

Thu Chi 
Tồn (Kết dư 

ngân sách) 

1 2019      2.543.893.478       2.501.914.041      5.010.575.519       35.232.000  

2 2020      3.072.552.619         9.164.520.951       12.236.752.056            321.514  

3 2021      2.532.470.970         9.068.165.486       11.215.993.124        384.643.332  

4 2022      2.730.892.764       12.635.670.000         7.571.095.300     7.795.467.464  

Việc quản lý, sử dụng ngân sách đã thực hiện đúng theo quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Kế toán; kế toán đơn vị đã thực hiện cơ bản 

đảm bảo các quy định về chế độ kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 

70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 

ngân sách và tài chính xã. Kế toán đã mở sổ sách theo đúng mẫu quy định; phản 

ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo 

quyết toán; chứng từ cập nhật cơ bản đầy đủ. 

Trên cơ sở hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán (kiểm tra chọn mẫu) qua thanh 

tra xác định: 
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- UBND thị trấn không mở sổ theo dõi quãng đường vận hành thực tế; 

lệnh điều xe không thể hiện cụ thể số km đã di chuyển.  

- Chi thanh toán tiền kiểm soát thủ tục hành chính vượt 42 ngày so với 

bảng chấm công số tiền 672.000 đồng (ông Trần Hữu Dương chi vượt 10 ngày x 

16.000 đồng/ngày = 160.000 đồng; ông Nguyễn Ngọc Tú chi vượt 32 ngày x 

16.000đồng/ngày = 512.000 đồng). 

- Chi hỗ trợ họp tư vấn, xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 

thị trấn năm 2020 cho 02 người không có trong thành phần họp xét với số tiền 

700.000 đồng: (1) Nguyễn Danh Thắng: 07 buổi x 50.000 đồng/buổi = 350.000 

đồng); (2) Đỗ Tràng Thuận: 07 buổi x 50.000 đồng/buổi = 350.000 đồng. 

- Chưa thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất trụ sở làm việc 

UBND thị trấn theo bảng giá đất tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La để tính vào giá trị tài sản của đơn vị theo 

quy định từ Điều 100 đến Điều 104 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

1.3.4. Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng quỹ 

ngoài ngân sách 

Từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2022, UBND thị trấn đã huy động nhân 

dân đóng góp từ 05 đến 07 loại quỹ trên địa bàn, cụ thể: 

TT Năm 
 Tồn năm trước 

chuyển sang  
 Thu   Chi   Tồn  

1 2019 299.121.100 279.082.000 249.318.000 328.885.100 

2 2020 328.885.100 264.653.000 188.704.000 404.834.100 

3 2021 404.834.100 282.833.000 233.683.000 453.984.100 

4 7/2022 453.984.100 246.865.000 160.393.500 540.455.600 

Việc triển khai thu các khoản đóng góp của nhân dân đã được UBND thị 

trấn tổ chức tuyên truyền, vận động, công khai, dân chủ tạo sự đồng thuận của 

nhân dân các tiểu khu trên địa bàn. 

Qua thanh tra xác định: 

 Việc huy động các loại quỹ chưa căn cứ vào nhu cầu thực tế các khoản chi 

của UBND thị trấn dẫn đến việc huy động các loại quỹ nhưng chưa sử dụng đến, để 

tồn quỹ trong thời gian dài, chưa sử dụng như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Nhân 

đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Phong trào… UBND thị trấn chưa 

tổ chức hạch toán riêng, mở sổ theo dõi, quyết toán riêng cho từng loại quỹ theo 

quy định. UBND thị trấn thu quỹ Bảo trợ trẻ em không đúng cấp thành lập quỹ 4. 

                                                 
4 Theo quy định tại Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ Tài chính Quỹ Bảo 

trợ trẻ em chỉ được thành lập ở cấp TW và cấp tỉnh. 
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Một số nội dung chi các loại quỹ không đúng theo quy chế quản lý tài chính quỹ 

ngoài ngân sách Nhà nước5. 

1.4. Việc công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

1.4.1. Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước 

Hằng năm, UBND thị trấn đã ban hành quyết định công khai số liệu dự 

toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở thị trấn; quyết định công 

khai quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở 

thị trấn đã được Hội đồng nhân dân thị trấn phê chuẩn theo đúng quy định tại 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách. Các Quyết định công 

khai được niêm yết tại trụ sở của UBND thị trấn. 

Qua thanh tra xác định: 

Năm 2020, UBND thị trấn Quyết định công khai không đầy đủ biểu mẫu 

theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày ngày 30/12/2016 của Bộ 

Tài chính. 

1.4.2. Việc công khai minh bạch trong mua sắm công 

Hằng năm, UBND thị trấn đã ban hành quyết định công khai kế hoạch 

mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ chuyên môn và thực hiện công khai 

tình hình mua sắm và thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm 

việc của UBND thị trấn đảm bảo theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công góp phần đảm bảo chất lượng và tiến độ 

trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị 6. 

1.5. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

Trong thời kỳ thanh tra, UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã xây dựng 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết định công bố danh mục 

TTHC của UBND tỉnh Sơn La và các sở, ban ngành của tỉnh tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả của UBND thị trấn 121 thủ tục và thực hiện niêm yết tại 

bảng niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND thị trấn gồm 11 lĩnh vực, cụ 

thể: Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư: 03 thủ tục; Lĩnh vực Công thương: 02 thủ tục; 

                                                 
5 Quỹ Nhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2019: PC 07 ngày 22/11/2019 chi phúng 

viếng từ T1-10/2019 số tiền: 4.100.000 đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019: PC 05 ngày 22/11/2019 chi hỗ 

trợ thân nhân gia đình liệt sĩ dự hội nghị tri ân các anh hùng liệt sĩ Hà Nội số tiền: 1.000.000 đồng; PC 12 ngày 

31/12/2019 chi trợ cấp tết cho đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ số tiền 35.600.000 đồng. 
6 Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ 

dụng cụ phục vụ chuyên môn năm 2019; Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 về việc công khai kế 

hoạch mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ chuyên môn năm 2020; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 

03/02/2021 về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ chuyên môn năm 2021; Quyết 

định số 12/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản, công ục dụng cụ phục vụ 

chuyên môn năm 2022. 
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Lĩnh vực Đất đai và môi trường: 02 thủ tục; Lĩnh vực Văn hóa thể thao và du 

lịch: 05 thủ tục; Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội: 18 thủ tục; Lĩnh vực 

Giao thông vận tải: 20 thủ tục; Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 09 thủ tục; 

Lĩnh vực Nội vụ: 15 thủ tục; Lĩnh vực Tư pháp: 40 thủ tục; Lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo: 05 thủ tục; Lĩnh vực y tế: 02 thủ tục.  

Việc thực hiện trình tự, thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cơ bản đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/01/2018 

của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: 

- Năm 2019: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 30.363 hồ sơ (số kỳ trước 

chuyển sang: 0 hồ sơ, số mới tiếp nhận: 30.363 hồ sơ). Trong đó: Số hồ sơ đã 

giải quyết: 30.363 hồ sơ (trả đúng thời hạn: 30.363 hồ sơ, trả quá hạn: 0 hồ sơ); 

- Năm 2020: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 26.055 hồ sơ (số kỳ trước 

chuyển sang: 0 hồ sơ, số mới tiếp nhận: 26.055 hồ sơ). Trong đó: Số hồ sơ đã 

giải quyết: 26.055 hồ sơ (trả đúng thời hạn: 26.055 hồ sơ, trả quá hạn: 0 hồ sơ); 

- Năm 2021: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 10.336 hồ sơ (số kỳ trước 

chuyển sang: 0 hồ sơ, số mới tiếp nhận: 10.336 hồ sơ). Trong đó: Số hồ sơ đã 

giải quyết: 10.336 hồ sơ (trả đúng thời hạn: 10.336 hồ sơ, trả quá hạn: 0 hồ sơ). 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã mở sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho 

các bộ phận chuyên môn giải quyết trả kết quả theo đúng quy định. Các thủ tục 

hành chính đã được giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định, không có trường 

hợp trả chậm. 

Qua thanh tra xác định: 

- Lĩnh vực Thương binh - Xã hội: Sổ theo dõi hồ sơ không thể hiện người 

nhận, người giao (năm 2019: 20 hồ sơ; năm 2020: 20 hồ sơ; năm 2021: 30 hồ 

sơ); sổ theo dõi hồ sơ năm 2019 chưa thể hiện ngày hẹn trả kết quả. 

- Lĩnh vực tư pháp hộ tịch: Sổ theo dõi năm 2020 không ghi người ký 

nhận; năm 2021, Sổ theo dõi ghi thiếu nội dung ngày hẹn trả kết quả đối với 04 

hồ sơ.  

- Sổ theo dõi được mở theo từng lĩnh vực và theo từng năm, tuy nhiên 

hằng năm chưa thực hiện khoá sổ và thực hiện đánh số trang theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/01/2018 của Văn 

phòng Chính phủ. 

1.6. Việc thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong thời kỳ thanh tra, UBND thị trấn chưa phát hiện và xử lý trường 

hợp nào có hành vi tham nhũng.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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1.7. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN 

Công tác thông tin, báo cáo phòng, chống tham nhũng hằng quý, 6 tháng, 

9 tháng, năm và các báo cáo chuyên đề, đột xuất khác đã được UBND thị trấn 

thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo văn bản yêu cầu của UBND 

huyện. Trong thời kỳ thanh tra, UBND thị trấn đã ban hành 26 báo cáo về công 

tác PCTN cơ bản đảm bảo theo quy định. 

Qua thanh tra xác định: 

Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng có nội dung còn chậm, cụ thể: 

- Năm 2019: Báo cáo Quý I quá hạn 02 ngày; báo cáo 6 tháng quá hạn 06 

ngày; báo cáo quý III quá hạn 14 ngày; báo cáo 9 tháng quá hạn 08 ngày; báo 

cáo năm quá hạn 37 ngày. 

- Năm 2020: Báo cáo 6 tháng quá hạn 11 ngày; báo cáo Quý III quá hạn 

06 ngày; báo cáo 9 tháng quá hạn 02 ngày; báo cáo năm quá hạn 44 ngày. 

- Năm 2021: Báo cáo Quý II và 6 tháng quá hạn 24 ngày, báo cáo Quý III 

quá hạn 05 ngày; báo cáo 9 tháng quá hạn 01 ngày; báo cáo năm quá hạn 03 ngày. 

- Năm 2022: Báo cáo Quý I quá hạn 01 ngày; báo cáo quý II và 6 tháng 

quá hạn 31 ngày. 

2. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng  

Từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2022, UBND thị trấn Nông Trường Mộc 

Châu đã tổ chức triển khai thi công 21 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 

được phê duyệt: 19.746.128.000 đồng. Trong thời kỳ thanh tra, nhiều dự án, 

công trình đã được các cơ quan, chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán. Do vậy Đoàn thanh tra kiểm tra công tác nghiệm thu thanh toán, đối chiếu 

so sánh giữa hiện trạng công trình với hồ sơ hoàn công và thiết kế đã được duyệt 

của 14/21 công trình. 

(Chi tiết số liệu có Biểu số 01 kèm theo) 

2.1. Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng 

Chủ đầu tư cùng các đơn vị đã cơ bản chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư 

xây dựng theo quy định. Các thủ tục từ bước được lập, thẩm định, phê duyệt dự 

án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đến tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo theo trình tự, 

đúng thẩm quyền; các nội dung cơ bản của hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo hướng 

dẫn và biểu mẫu quy định. 

Qua thanh tra xác định: 

- Chủ đầu tư xây dựng công trình không thông báo thời điểm khởi công 

xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước 

về xây dựng tại địa phương để quản lý theo Khoản 30, Điều 1 Luật Xây dựng 

sửa đổi năm 2020: Nhà văn hóa tiểu khu 40, Nhà thắp hương nghĩa trang; Cầu 

dân sinh tiểu khu 1/5; Tiểu công viên đỉnh dốc công ty sữa; Cầu dân sinh tiểu 

khu 67; Nhà văn hóa tiểu khu 68; Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thị 

trấn Nông trường Mộc Châu.  
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- Thủ tục đầu tư xây dựng một số công trình còn thiếu: Văn bản thông báo 

của bên giao thầu và bên nhận thầu về quyền và trách nhiệm của người đại diện 

để quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. 

- Về chất lượng hồ sơ, thủ tục còn một số nội dung tồn tại sau: 

+ Dự án, công trình đã được đóng dấu thẩm định, tuy nhiên cơ quan thẩm 

định chưa ghi ngày tháng thẩm định, số văn bản thẩm định, chữ ký xác nhận của 

cán bộ thẩm định: Tiểu công viên đỉnh dốc Công ty sữa. 

+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư không 

có trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo phụ lục VI.A kèm theo 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

+ Nhật ký thi công công trình: Một số công trình nhà thầu thi công chưa 

ghi đầy đủ nội dung công việc thực hiện: Cầu dân sinh tiểu khu 1/5, Nhà văn hóa 

tiểu khu Vườn Đào, Nhà văn hóa tiểu khu 68, Nhà văn hóa tiểu khu Chè Đen 1. 

+ Việc lập bản vẽ hoàn công một số công trình của đơn vị thi công chưa 

đầy đủ theo quy định tại Khoản 1, phụ lục II.B ban hành kèm theo Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (chất lượng bản vẽ hoàn công 

một số công trình còn hạn chế, chưa phản ánh đúng kích thước, thông số thực tế 

thi công của bộ phận hạng mục công trình): Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà 

văn hóa thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Nhà văn hóa TK Mía đường, Nhà văn 

hóa TK Vườn Đào, Nhà văn hóa TK Bó Bun, Nhà văn hóa TK Chè Đen 1, Sửa 

chữa, cải tạo Nhà văn hóa TK Cơ quan, Nhà Nghỉ, Khí Tượng, Cờ Đỏ. 

2.2. Công tác lựa chọn nhà thầu  

Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện công tác 

lựa chọn nhà thầu cơ bản theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; quá 

trình thực hiện cơ bản chấp hành các thủ tục và tuân thủ trình tự theo quy định; 

các nhà thầu được lựa chọn cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực cũng như 

các yêu cầu khác của hồ sơ mời thầu và yêu cầu của dự án. 

Qua thanh tra xác định: 

- Chủ đầu tư không thực hiện đăng tải thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 đối với 04 dự 

án, công trình: Nhà thắp hương nghĩa trang thị trấn Nông Trường Mộc Châu; Cầu 

dân sinh tiểu khu 1/5; Cầu dân sinh tiểu khu 67; Nhà đa năng Trường Tiểu học 8/4. 

- Chủ đầu tư đăng tải thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm hơn thời 

hạn 07 ngày làm việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ đối với 05 dự án, công trình: 

Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà văn hóa thị trấn Nông Trường Mộc Châu (chậm 

95 ngày); Nhà văn hoá tiểu khu Mía Đường (chậm 02 ngày); Nhà văn hoá tiểu 

khu 68 (chậm 02 ngày); Nhà văn hóa tiểu khu 84/85 (chậm 1 ngày); Nhà văn 

hóa tiểu khu Chè Đen 1 (chậm 01 ngày). 
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- Chủ đầu tư không thực hiện gói thầu bảo hiểm theo quyết định phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 05 dự án, công trình: Cầu dân sinh 67; 

Nhà Văn hoá tiểu khu Mía Đường; Nhà Văn hóa Tiểu khu 68; Nhà văn hóa tiểu 

khu Vườn Đào, Cầu dân sinh 1/5. 

- Chủ đầu tư thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng với phê 

duyệt: Gói thầu Giám sát xây lắp công trình Cầu dân sinh 67 (theo Quyết định số 

2178/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Mộc Châu hình thức lựa 

chọn nhà thầu là tự thực hiện nhưng khi triển khai Chủ đầu tư thực hiện hình 

thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn). 

2.3. Công tác hợp đồng kinh tế 

Ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, 

chào hàng cạnh tranh, Chủ đầu tư và các nhà thầu đã tiến hành việc ký kết các 

hợp đồng tư vấn, hợp đồng xây lắp theo quy định. Nội dung hợp đồng cơ bản 

bám sát theo mẫu hướng dẫn, phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả đấu 

thầu, kết quả chào hàng cạnh tranh, kết quả chỉ định thầu. 

Qua thanh tra xác định: 

- Bên nhận thầu không lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên 

giao thầu chấp thuận để thực hiện (trình tự, thời gian thực hiện công việc; thời 

gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình, hạng mục công trình; thời 

gian kiểm tra, kiểm định của các công việc, hạng mục, công trình) theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây 

dựng. Thực tế bên nhận thầu chỉ căn cứ vào bảng tiến độ trong hồ sơ dự thầu, hồ 

sơ đề xuất để thực hiện. 

- Nội dung hợp đồng không quy định rõ số lần thanh toán, giai đoạn thanh 

toán theo quy định tại Điều 18, 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

- Nhà thầu thực hiện một số nội dung chưa đảm bảo theo hợp đồng:  

+ Không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu đối với 05 

dự án, công trình: Tiểu công viên đỉnh dốc Công ty sữa; Nhà văn hóa tiểu khu 

68; Nhà văn hóa tiểu khu Vườn Đào; Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà văn hóa 

thị trấn Nông Trường Mộc Châu; Nhà văn hóa tiểu khu Mía Đường. 

+ Không thực hiện bảo hành đối với 05 công trình: Tiểu công viên đỉnh 

dốc Công ty sữa; Nhà văn hóa tiểu khu 68, Nhà văn hóa tiểu khu Vườn Đào, 

Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà văn hóa thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Cầu 

dân sinh 67; Cầu dân sinh 1/5. 

+ Không có biên bản kết thúc bảo hành công trình: Nhà văn hóa tiểu khu 

Mía Đường. 

2.4. Công tác quản lý thi công xây lắp, quản lý khối lượng, chất lượng 

thi công xây dựng 

Chủ đầu tư cùng nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn giám sát đã tổ chức triển 

khai thi công xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng theo mục tiêu đề 

án đã đề ra. Các công trình thi công hoàn thành cơ bản chấp hành theo hồ sơ 
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thiết kế đã được phê duyệt, đáp ứng với các thông số chính như về quy mô, công 

năng, kích thước hình học, công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng đã 

được quan tâm chú trọng. 

Qua thanh tra xác định: 

Công tác quản lý khối lượng, chất lượng xây dựng và tuân thủ hồ sơ thiết 

kế còn sai sót, hạn chế như thi công sai kích thước, thiếu khối lượng một số 

hạng mục, phần việc tại một số công trình: Nhà văn hóa tiểu khu Mía Đường; 

Nhà văn hóa tiểu khu Vườn Đào; Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thị trấn Nông 

Trường Mộc Châu; Nhà văn hóa tiểu khu Bó Bun; Nhà văn hóa tiểu khu 40; Nhà 

văn hóa tiểu khu Chè Đen 1; Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa tiểu khu Cơ Quan, 

Nhà Nghỉ, Khí Tượng, Cờ Đỏ. 

2.5. Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành 

Công tác nghiệm thu, thanh toán được thực hiện và xác lập cơ bản lập đầy 

đủ các thủ tục theo quy định; tổ chức nghiệm thu, thanh toán cơ bản đảm bảo 

theo khối lượng thực tế thi công, đơn giá hợp đồng. 

Qua thanh tra xác định: 

- Tại một số dự án, công trình công tác quyết toán khối lượng hoàn thành, 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ thi công công trình. Tại thời điểm thanh tra, 

nhiều công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa được 

nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào 

sử dụng: Nhà thắp hương nghĩa trang thị trấn Nông trường Mộc Châu, Nhà văn 

hoá tiểu khu Mía Đường, Cầu dân sinh tiểu khu 1/5, Nhà văn hoá tiểu khu 68, 

Cầu dân sinh tiểu khu 67, Nhà văn hoá tiểu khu Vườn Đào, Sửa chữa, nâng cấp, 

cải tạo Nhà văn hóa thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Tiểu công viên đỉnh dốc 

Công ty sữa. 

- Tại một số dự án, công trình trong quản lý thi công có một số hạng mục, 

phần việc thi công sai kích thước, thiếu khối lượng. Tuy nhiên, quá trình lập hồ 

sơ nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành Chủ đầu tư và các bên liên quan 

vẫn nghiệm thu theo khối lượng thiết kế dự toán, khối lượng trúng thầu. Dẫn đến 

đã nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với khối lượng thực tế thi công. Tổng giá 

trị khối lượng lượng nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với thực tế thi công tại 

08 dự án, công trình qua thanh tra phát hiện: 13.214.000 đồng.                 

(Chi tiết các dự án, công trình, đơn vị có Biểu số 02 kèm theo) 

2.6. Công tác quản lý, sử dụng vốn và quyết toán vốn đầu tư 

Tại các dự án được thanh tra cơ bản đã bố trí được nguồn vốn cho công 

trình. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, chủ đầu tư đã cho nhà thầu ứng vốn theo 

quy định của hợp đồng; việc tạm ứng vốn, thanh toán vốn theo kế hoạch cho nhà 

thầu được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong triển 

khai thi công xây dựng. 
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Qua thanh tra xác định: 

Công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành còn chậm, chưa đảm 

bảo thời gian theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021 ngày 11/11/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công tại 07 dự án, công trình: Nhà thắp hương nghĩa trang thị trấn Nông 

Trường Mộc Châu, Nhà văn hoá tiểu khu Mía Đường, Cầu dân sinh tiểu khu 

1/5, Nhà văn hoá tiểu khu 68, Nhà văn hoá tiểu khu Vườn Đào, Sửa chữa, nâng 

cấp, cải tạo Nhà văn hóa thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Tiểu công viên đỉnh 

dốc Công ty sữa. 

2.7. Hiện trạng công trình và hiệu quả sử dụng 

Trong tổng số 14 công trình được thanh tra, trong đó: 08 công trình đã thi  

công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, 06 công trình, gói thầu đang thi 

công dở dang. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy được 

hiệu quả đầu tư, phục vụ thiết thực cho đời sống, sản xuất, lao động của nhân 

dân; hiện tại các công trình vận hành ổn định, sử dụng, khai thác bình thường. 

III. KẾT LUẬN  

1. Ưu điểm 

Trong thời kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu 

đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng. UBND thị trấn đã xây dựng và ban hành kế hoạch 

công tác PCTN, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hiện thanh 

toán đầy đủ, kịp thời chế độ cho cán bộ, công chức; thực hiện việc công khai dự 

toán, công khai quyết toán thu, chi ngân sách hằng năm cơ bản đảm bảo theo 

quy định; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, kịp thời rà soát, cập nhật 

sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính được công bố. 

Kết quả chỉ đạo, triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức 

góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Qua kết quả thanh tra, chưa có trường hợp xảy ra phản ánh tiêu cực, tham 

nhũng tại đơn vị, chưa phát sinh đơn thư khiếu kiện về hành vi tiêu cực của lãnh 

đạo, công chức trong việc thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án, UBND thị trấn 

đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành; cơ bản thực hiện đúng trách nhiệm 

của Chủ đầu tư trong tổ chức quản lý, thực hiện dự án. Tiến hành công tác kiểm 

tra, đôn đốc, giám sát; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Các thủ tục đầu tư được thực hiện kịp thời, cơ bản đúng trình tự và thẩm 

quyền theo quy định. Công tác khảo sát thiết kế và dự toán vốn cơ bản đáp ứng 

các yêu cầu phục vụ cho quá trình triển khai xây dựng công trình; công tác đấu 

thấu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh cơ bản bám sát các quy định của Luật 

Đấu thầu. Công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình được tăng 

cường, công trình được thi công hoàn thành cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế 
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phê duyệt, chất lượng xây dựng đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác nghiệm 

thu, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành cơ bản đảm bảo theo thực tế thi 

công. Cơ bản các dự án, công trình được đầu tư đúng mục đích, phát huy hiệu 

quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao đời 

sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Tồn tại, thiếu sót 

2.1. Trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Chưa ghi chép, phản ánh, báo cáo đầy đủ các đợt tuyên truyền và nội 

dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kế 

hoạch phòng chống tham nhũng có nội dung chưa đảm bảo theo kế hoạch của 

UBND huyện. 

Việc chấp hành chế độ, thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng có nội dung còn chậm. 

Việc kiểm tra đối chiếu, rà soát chứng từ trước khi thanh toán có nội dung 

chưa thực hiện chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng chứng từ kế toán lập chưa đầy đủ 

nội dung, thiếu họ tên và chữ ký xác nhận của các thành phần trên chứng từ kế 

toán, chi vượt chế độ so với thực tế số tiền 1.372.000 đồng. 

2.2. Trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng 

Về thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án, công trình còn thiếu một số hồ sơ, 

thủ tục theo quy định. Chất lượng hồ sơ, thủ tục thực hiện còn một số tồn tại 

như: Nhật ký thi công ghi chép chưa đầy đủ nội dung theo quy định; chất lượng 

bản vẽ hoàn công một số công trình còn hạn chế, chưa phản ánh đúng các kích 

thước, thông số thực tế thi công của một số bộ phận, hạng mục công trình. 

Công tác hợp đồng tại một số dự án, công trình còn tồn tại như: Bên nhận 

thầu không lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng xây lắp; hợp đồng xây lắp 

không quy định rõ số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán. 

Công tác quản lý thi công xây lắp, nghiệm thu thanh toán khối lượng 

XDCB hoàn thành còn tồn tại ở một số hạng mục, phần việc; nghiệm thu, lập hồ 

sơ thanh toán sai tăng về khối lượng một số hạng mục, phần việc. Tổng giá trị 

khối lượng nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với thực tế thi công tại 08 dự án, 

công trình qua thanh tra phát hiện: 13.214.000 đồng. 

Công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Chủ đầu tư còn 

chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. 

IV. TRÁCH NHIỆM 

 1. Trách nhiệm của tập thể 

Tập thể lãnh đạo UBND thị trấn thời điểm từ năm 2019 đến tháng 7 năm 

2022 chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, thiếu sót đã chỉ rõ tại kết luận thanh tra. 

2. Trách nhiệm của cá nhân 

Các tồn tại, hạn chế tại đơn vị trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch 

UBND thị trấn với vai trò người đứng đầu. Trách nhiệm chính trong tham mưu 

thuộc về công chức kế toán và công chức Văn phòng HĐND-UBND thị trấn phụ 

trách công tác phòng chống tham nhũng thuộc thời kỳ thanh tra. 
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V. KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Đề nghị UBND thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục những 

tồn tại thiếu sót đã chỉ rõ trong quá trình thanh tra, tổ chức kiểm điểm, làm rõ 

trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý; đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các cá nhân 

nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến các thiếu sót, sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra và các biên bản 

làm việc của Đoàn thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý phù hợp theo quy 

định của pháp luật. Báo cáo kết quả bằng văn bản, nộp hồ sơ kiểm điểm về 

Thanh tra huyện trước ngày 31/01/2023. 

1. Xử lý về kinh tế 

1.1. Xử lý sai phạm trong thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước do chi sai chế độ chính sách, tổng số tiền: 

1.372.000 đồng, cụ thể: 

- Chi thanh toán tiền hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ công chức là đầu mối 

kiểm soát thủ tục hành chính vượt so với ngày thực tế số tiền 672.000 đồng. 

- Chi hỗ trợ họp tư vấn, xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 

tại thị trấn không đúng thành phần dự họp số tiền 700.000 đồng. 

1.2. Xử lý sai phạm trong nghiệm thu, thanh toán 

Tổng giá trị sai phạm trong nghiệm thu, thanh toán qua thanh tra phát 

hiện: 13.214.000 đồng. Kiến nghị xử lý như sau: 

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản sai phạm với tổng số tiền là     

5.803.000 đồng. 

- Giảm trừ trong quá trình cấp phát, thanh toán và nghiệm thu quyết toán 

công trình số tiền 6.940.000 đồng. 

- Giảm trừ các khoản thuế VAT các nhà thầu đã nộp Ngân sách Nhà nước 

theo giá trị khối lượng (sai phạm) đã nghiệm thu, số tiền 471.000 đồng. 

2. Các yêu cầu xử lý khác 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về 

công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời 

phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế. 

- Chấp hành đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống 

tham nhũng, đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán ngân sách và tài chính theo quy 

định tại Luật Kế toán năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; Thông tư số 

70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính.  

- Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn tổ chức kiện toàn hoạt động 

của Ban giám sát cộng đồng theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 24/HD-

MTTQ-BTT ngày 18/2/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTTQ Việt Nam 

tỉnh Sơn La; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát thi công các công trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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được giao làm chủ đầu tư theo đúng quy định; thực hiện giám sát trong thời gian 

thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng; 

yêu cầu dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất 

lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- UBND thị trấn căn cứ vào nhu cầu thực tế để huy động các khoản đóng 

góp cho phù hợp tránh tình trạng huy động nhiều loại quỹ nhưng không sử dụng, 

để tồn quỹ trong thời gian dài; chấm dứt việc thu các loại quỹ không đúng quy 

định; mở sổ theo dõi, hạch toán riêng cho từng loại quỹ; quản lý các quỹ ngoài 

ngân sách Nhà nước của đơn vị theo đúng quy định tại Thông tư số 

344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân 

sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.  

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng do UBND thị 

trấn Nông Trường Mộc Châu làm chủ đầu tư. Chánh Thanh tra huyện đề nghị các 

tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Ban Nội chính tỉnh ủy; 

- Phòng Giám sát, kiểm tra và XLSTT TTr tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện (KT); 

- Ủy ban KT huyện ủy; 

- UBND thị trấn NT Mộc Châu; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu; 

- Lưu: VT, HS TTr (10b). 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường 
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