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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn, hằng năm; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu, 

chỉ định thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-SKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, 

thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; quản lý, sử dụng vốn đầu 

tư công; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư 

công của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Trưởng 

đoàn thanh tra, giải trình của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan; 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

1.1. Đặc điểm, tình hình 

Tổ chức, bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum hiện nay thực 

hiện theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

193/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ 

chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm Lãnh đạo Sở và 

07 đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Biên chế quản lý hành 

chính Nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo 

năm 2022 là 43 biên chế. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức biệt phái và 

người lao động hợp đồng tại cơ quan Sở hiện nay là 52 người (41 công chức, 08 

viên chức biệt phái và 03 hợp đồng lao động).  

Các cơ sở giáo dục trực thuộc có 30 đơn vị, gồm 16 trường Trung học phổ 

thông; 08 trường Phổ thông dân tộc nội trú; 03 trường Thực hành sư phạm 

(Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở); 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên 

tỉnh; 02 Phân hiệu (Phân hiệu Trường PT DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai, Phân 

hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh huyện Đăk Glei ). Tổng số biên chế sự 
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nghiệp Giáo dục đào tạo các đơn vị trực thuộc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

năm 2021 là 1.561 biên chế 

1.2. Tình hình đầu tư xây dựng trong 3 năm: 2019, 2020 và 2021 

- Tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư công các năm 2019, 2020 và 2021:  

Trong 3 năm 2019, 2020 và 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị 

trực thuộc được giao làm chủ đầu tư với tổng số vốn (Kể cả bổ sung trong kỳ kế 

hoạch) là 138.475.203.000 đồng, trong đó:  

+ Nguồn vốn ngân sách Tỉnh giao là 96.938.203.000 đồng, chiếm 70% 

trong tổng nguồn vốn đầu tư.  

+ Nguồn vốn ODA, vốn khác là 25.000.000.000 đồng, chiếm 18,05% 

trong tổng nguồn vốn đầu tư. 

+ Nguồn vốn sự nghiệp có tính xây dựng cơ bản là 16.537.000.000 đồng, 

chiếm 11,95% trong tổng nguồn vốn đầu tư. 

Cụ thể từng năm 2019, 2020 và 2021 như sau: 

  Đơn vị tính: 1000 đồng 

TT Nguồn vốn đầu tư công Tổng cộng 
Trong đó: 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 

quản lý giao Sở làm chủ 

đầu tư 

96.938.203 46.014.397 5.454.371 45.469.075 

- Vốn theo kế hoạch năm 96.938.203 46.014.397 5.454.371 45.469.075 

- Vốn đã thực hiện giải 

ngân trong năm 
96.333.091 46.014.397 5.342.825 44.975.869 

- Tỷ lệ giải ngân 99,37% 100% 97,95% 99,18% 

2 

Nguồn vốn khác (Vốn 

ODA, vốn khác) 
25.000.000 5.471.998 19.528.002 0 

- Vốn theo kế hoạch năm 25.000.000 5.471.998 19.528.002 0 

- Vốn đã thực hiện giải 

ngân trong năm 
24.840.609 5.471.998 19.368.611 0 

- Tỷ lệ giải ngân 99,36% 100% 99,18% 0 

3 

Nguồn vốn sự nghiệp có 

tính chất xây dựng cơ bản 

giao các đơn vị trực thuộc 

Sở làm chủ đầu tư 

16.537.000 5.137.000 6.955.000 4.445.000 

- Vốn theo kế hoạch năm 16.537.000 5.137.000 6.955.000 4.445.000 

- Vốn đã thực hiện giải 

ngân trong năm 
15.959.136 5.104.821 6.854.622 3.999.693 

- Tỷ lệ giải ngân 96,51% 99.37% 98,56% 89,98% 
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- Thực hiện đầu tư các dự án/công trình: 

* Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý, vốn ODA và vốn khác giao 

cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư: 

+ Trong 03 năm từ 2019-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo được cấp có thẩm 

quyền phân bổ 121.938.203.000 đồng để thực hiện đầu tư 08 dự án và thực hiện 

công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự án, trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương là 

96.938.203.000 đồng và nguồn vốn ODA là 25.000.000.000 đồng, cụ thể như 

sau:  

• Năm 2019: Phân bổ 51.486.395.000 đồng để thực hiện 07 dự án, trong 

đó, 04 dự án khởi công mới và 03 dự án chuyển tiếp. 

• Năm 2020: Phân bổ 24.982.733.000 đồng để thực hiện 07 dự án chuyển 

tiếp. 

• Năm 2021: Phân bổ 45.469.075.000  đồng để thực hiện 08 dự án, trong 

đó, 01 dự án khởi công mới, 03 dự án chuyển tiếp và 04 dự án chuẩn bị đầu tư. 

* Đối với vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản được giao cho các 

đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư: 

Trong 3 năm 2019, 2020 và 2021 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo được phân bổ 16.537.000.000 đồng để thực hiện đầu tư 50 công trình. 

Cụ thể: 

• Năm 2019: Thực hiện 13 công trình, với tổng mức đầu tư  

5.137.000.000 đồng;  

• Năm 2020: Thực hiện 20 công trình, với tổng mức đầu tư  

6.955.000.000 đồng;  

• Năm 2021: Thực hiện 17 công trình, với tổng mức đầu tư  

4.445.000.000  đồng. 

Tỷ lệ giải ngân bình quân đạt 99%. 

 (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kết luận này). 

2. Kết quả thanh tra. 

2.1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế 

hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm. 

2.1.1. Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh chủ trương 

đầu tư và trình phê duyệt chủ trương đâu tư: 

Trong 03 năm từ năm 2019 đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo được 

bố trí vốn để đầu tư 56 dự án/công trình theo quy định phải được phê duyệt chủ 

trương đầu tư, trong đó, có 11 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; có 45 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt 

chủ trương đầu tư của thủ trưởng đơn vị (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). 
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Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ do đơn vị cung cấp, đối chiếu các quy định của 

pháp luật, kết quả như sau:  

* Ưu điểm: 

- Quy trình lập, trình phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư (đối với các 

dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh) và công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền 

phê duyệt chủ trương đầu tư của thủ trưởng đơn vị (Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo) cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP  ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định một 

số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum 

(Gọi tắt là Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

- Hồ sơ trình phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư cơ bản đảm bảo tuân 

thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP  

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công và Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

- Các công trình, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư phù hợp với 

Quy hoạch, kế hoạch của ngành; được cấp có thẩm quyền phân bổ đủ kế hoạch 

vốn từ đầu năm, do đó, không xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. 

 * Hạn chế, khuyết điểm: 

 Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, trong quá trình lập, thẩm định và phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu 

tư của thủ trưởng đơn vị còn một số hạn chế, khuyết điểm như sau: 

- Chủ đầu tư chưa tuân thủ theo quy định tại Khoản 3, Điều 28, Quyết 

định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Cơ quan chủ trì 

thẩm định chưa tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính về nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn của dự án trước khi thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn.  

- Báo cáo thẩm định của đơn vị chủ trì thẩm định (Phòng Tài chính Kế 

hoạch – Sở Giáo dục và Đào tạo) chưa đảm bảo theo mẫu quy định, cụ thể chưa 

thể hiện cấp quyết định đầu tư dự án; chưa thể hiện đầy đủ ý kiến của các đơn vị 

phối hợp thẩm định dự án. 

- Đa số các công trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao vốn ngay từ 

đầu năm nhưng việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư còn khá chậm(1). 

2.1.2. Đối với công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

hằng năm. 

                                                 
(1) Hầu hết các công trình đều lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư vào tháng 4, phê duyệt chủ trương đầu 

tư các công trình trong tháng 5. 
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* Ưu điểm: 

- Về cơ bản, kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm do đơn vị xây 

dựng tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư theo 

quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức vốn đề nghị bố trí kế hoạch hằng 

năm cho các dự án phù hợp với mức vốn trung hạn được giao; các dự án đề nghị 

bố trí kế hoạch vốn hằng năm đều có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ và đột xuất 

về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Công tác giải 

ngân vốn cơ bản đảm bảo theo kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó, chủ đầu tư 

đã chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của 

một số dự án không có khả năng giải ngân hết cho các dự án có nhu cầu nhưng 

thiếu vốn. 

* Hạn chế, khuyết điểm: 

Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 

hạn, hằng năm đơn vị còn một số hạn chế, khuyết điểm như sau: 

- Biểu mẫu xây dựng kế hoạch chưa đảm bảo theo đúng theo quy định tại 

Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư và các Văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư (2). 

- Việc gửi kế hoạch đầu tư công của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền 

chưa đảm bảo so với thời hạn yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gây khó khăn 

cho công tác tổng hợp kế hoạch của tỉnh. 

- Việc đề xuất bố trí kế hoạch vốn cho một số dự án chưa sát thực tế, nên 

trong năm phải đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án khác. 

- Một số dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tuy 

nhiên đơn vị còn chậm trễ trong công tác lập và trình thẩm định phê duyệt dự án 

đầu tư (3). 

2.2. Công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công 

2.2.1. Công tác đấu thầu: 

Trong giai đoạn 3 năm 2019-2021, tại Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực 

hiện tổng cộng 322 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 301.211 triệu đồng, tổng giá 

                                                 
(2)  Văn bản số 1074/SKHĐT-TH ngày 22/6/2018 về việc Xây dựng kế hoạch  phát triển kinh tế xã hội; kế 

hoạch đầu tư công năm 2019; Văn bản số 1313/SKHĐT-TH ngày 12/7/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Văn bản số 1912/SKHĐT-TH ngày 

07/8/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; Văn bản số 26/SKHĐT-TH ngày 

06/01/2020 về việc xây dựng kế hoạch  đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
(3) Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei; Đầu tư 

mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

năm 2018. 
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trị trúng thầu là 296.380 triệu đồng; tỷ lệ giảm giá chung là 1,6% tương đương 

4.831 triệu đồng; cụ thể: 

 - Năm 2019 đã thực hiện tổng cộng 191 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 

112.077 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 111.675 triệu đồng, trong đó gồm 

139 gói thầu tư vấn; 45 gói thầu xây lắp gồm: 29 gói thầu xây lắp sửa chữa và 

xây mới nhà vệ sinh thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả, 10 gói thầu xây lắp nhà ăn và bếp, 06 gói thầu xây 

lắp các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-

2020; 07 gói thầu mua sắm hàng hóa.  

- Năm 2020 đã thực hiện tổng cộng 87 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 

73.147 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 71.459 triệu đồng, trong đó gồm 58 

gói thầu tư vấn; 21 gói thầu xây lắp gồm: 20 gói thầu xây lắp nhà ăn và bếp, 01 

gói thầu xây lắp công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2016-2020; 08 gói thầu mua sắm hàng hóa. 

- Năm 2021 đã thực hiện tổng cộng 44 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 

115.987 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 113.247 triệu đồng (trong đó gồm 

35 gói thầu tư vấn, 09 gói thầu mua sắm hàng hóa). 

Về đấu thầu qua mạng: Tổng số 14 gói thầu với giá trị 158.291 triệu đồng, 

đạt tỷ lệ 56% tổng gói thầu và đạt 61,408% tổng giá trị các gói thầu. Tỷ lệ giảm 

giá trong đấu thầu qua mạng đạt 1,97% tương đương 3.114 triệu đồng; cụ thể: 

(i) Năm 2020, đấu thầu qua mạng 06 gói thầu với giá trị 46.717 triệu 

đồng, đạt tỷ lệ 85,7% tổng gói thầu và đạt 84% tổng giá trị các gói thầu. Tỷ lệ 

giảm giá trong đấu thầu qua mạng đạt 0,84% tương đương 380 triệu đồng. 

(ii) Năm 2021, đấu thầu qua mạng 08 gói thầu với giá trị 111.574 triệu 

đồng, đạt tỷ lệ 88,9%  tổng gói thầu và đạt 98,5 % tổng giá trị các gói thầu. Tỷ lệ 

giảm giá trong đấu thầu qua mạng đạt 2,45% tương đương 2.734 triệu đồng. 

Nhìn chung chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện công tác quản lý đấu thầu 

cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành, tạo được sự cạnh tranh lành mạnh 

và bình đẳng giữa các nhà thầu. Thông qua đấu thầu chủ đầu tư, bên mời thầu đã 

lựa chọn được các nhà thầu có năng lực phù hợp với quy mô, tính chất của từng 

gói thầu; thương thảo, ký kết hợp đồng theo quy định. Chủ đầu tư có đội ngũ 

công chức cơ bản đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.  

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 02 gói thầu xây lắp: (i) Gói thầu xây dựng công 

trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Kon 

Plông; (ii) Gói thầu xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường phổ 

thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô, kết quả như sau: 

* Ưu điểm:  

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện 

theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Các gói 
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thầu đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện (như có kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã đăng tải kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, lập và thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu trước khi thông báo 

mời thầu,...). Trong quá trình phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu đến ký kết hợp 

đồng, đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đầy đủ các bước thủ tục theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu. 

* Hạn chế, khuyết điểm: 

 Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong 

quá trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu như: Việc quy định số 

lượng công nhân kỹ thuật là cán bộ chủ chốt; số lượng dàn giáo chuyên dùng, số 

lượng ván khuôn là thiết bị thi công chủ yếu, .... (như tại hồ sơ mời thầu của Gói 

thầu xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường phổ thông Dân tộc nội 

trú huyện Kon Plông) là chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, 

hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2015/TT-

BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015, trách nhiệm chính thuộc về bên mời thầu, 

(đơn vị lập hồ sơ mời thầu) chủ đầu tư (đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu).  

2.2.2. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư. 

* Ưu điểm: 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng, ban tham mưu thực hiện cơ 

bản nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 

số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ (nay là Nghị định 

số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) và Thông tư số 

22/2015/TT-BKH ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư.   

* Hạn chế, khuyết điểm: 

Về công tác cập nhật thông tin dự án và báo cáo trực tuyến: Theo quy 

định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản 

lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 

4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chế độ báo cáo 

việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công, thì Sở Giáo dục 

và Đào tạo thực hiện chưa thường xuyên như: Báo cáo giám sát đánh giá tổng 

thể đầu tư năm 2019 và năm 2020 chưa cập nhật lên Hệ thống; các thông tin dự 

án chưa cập nhật lên Hệ thống thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của 

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; ...  

2.3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện đầu tư.  

Đoàn thanh tra chọn 04 công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ 

đầu tư và 17 công trình do các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư để tiến hành 
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thanh tra: (Danh mục các công trình được thanh tra chi tiết tại Phụ lục 2 kèm 

theo Kết luận này) 

Kết quả thanh tra như sau: 

2.3.1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

* Ưu điểm: 

Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cơ bản đã chấp hành quy định của 

pháp luật về lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật; thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo các 

quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, cụ thể: 

Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở được giao làm chủ đầu 

tư đã ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để quản lý điều hành dự 

án, lập dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổ chức thực hiện thẩm định, trình 

phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

* Hạn chế, khuyết điểm: Việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư (lập và 

trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư) còn chậm.  

2.3.2. Công tác nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư. 

* Ưu điểm: 

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

trình được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cơ bản theo 

đúng quy định của nhà nước; việc nghiệm thu, thanh toán xây lắp được thực 

hiện theo quy định; các tài liệu, chứng từ đầy đủ đúng quy định, được lưu trữ 

đầy đủ đúng theo quy định về thanh toán vốn đầu tư. 

* Hạn chế, khuyết điểm:  

Trong việc thực hiện các dự án đầu tư chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

còn có những hạn chế, khuyết điểm sau: 

- Đến thời điểm thanh tra, Công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường 

Phổ thông dân tộc nội trú huyện Kon Plông (Điểm Trường Xã Hiếu) một số diện 

tích tường bên trong và bên ngoài, sê nô sảnh tiền trải qua thời gian sử dụng đã 

bị thấm nước, rong rêu bám gây ảnh hưởng thẩm mĩ và về lâu dài có thể ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình. 

- Nghiệm thu thanh toán vốn các gói thầu xây lắp chưa đúng quy định, cụ 

thể như sau: 

+ Tổng số tiền thực hiện thanh toán các gói thầu do đơn vị báo cáo: 

32.657.115.000 đồng.  

+ Tổng số tiền thanh toán các gói thầu được xác định qua thanh tra: 

32.598.860.539 đồng. 
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+ Tổng số tiền thanh toán không đúng quy định được phát hiện qua thanh 

tra: 58.254.461 đồng. 

* Nguyên nhân thanh toán không đúng quy định 58.254.461 đồng: Do chủ 

đầu tư và các bên liên quan thực hiện nghiệm thu thanh toán sai khối lượng so 

với thực tế thi công, thanh toán khối lượng thi công không đúng thiết kế được 

duyệt đối với một số công việc, hạng mục các công trình, cụ thể như sau:  

(i). Công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú huyện Kon Plông (Điểm Trường Xã Hiếu): Chủ đầu tư và các đơn vị có liên 

quan nghiệm thu thanh toán khối lượng thi công không đúng với thiết kế bản vẽ 

thi công được phê duyệt các hạng mục sau: 

+ Hạng mục Nhà học bộ môn: Kính màu trà 8mm, khối lượng 6,06m2, 

thành tiền 2.166.165 đồng. 

+ Hạng mục Nhà học lý thuyết: Kẻ roon hộp kỹ thuật trụ D, khối lượng 

36,72m, thành tiền 2.144.521 đồng. 

+ Hạng mục sân đường nội bộ: Sản xuất bê tông tấm đan đúc sẵn đá 

1x2cm vữa bê tông mác 200, khối lượng 1,271m3, thành tiền 2.478.032 đồng.  

+ Hạng mục thoát nước ngoài nhà: Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày 

<=33cm, vữa xi măng mac 75, khối lượng 1,2806m3, thành tiền 2.360.408 đồng 

 (ii). Công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông 

Phan Chu Trinh, huyện Ngọc Hồi: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

nghiệm thu thanh toán không đúng với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 

các hạng mục sau: 

+ Hạng mục Nhà học bộ môn: Công tác ốp đá chẻ tự nhiên vào chân 

móng, bồn hoa, khối lượng 40,9875m2, thành tiền 13.841.369 đồng. 

+ Hạng mục Nhà đa năng: Công tác ốp đá chẻ tự nhiên vào chân móng, 

bồn hoa, khối lượng 67,35m2, thành tiền 22.743.914 đồng. 

(iii). Công trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

huyện Đăk Tô: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiệm thu thanh toán 

không đúng so với thiết kế được duyệt hạng mục Sân bê tông, công tác chét khe 

nối bằng dây thừng tẩm nhựa, khối lượng 110 m, thành tiền: 12.778.480 đồng. 

(Số liệu chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Kết luận này) 

3. Kết luận. 

Từ kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế 

hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công 

tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công của Sở Giáo dục và Đào tạo 

và các đơn vị trực thuộc như trên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum kết luận như sau: 

3.1. Mặt ưu điểm: 
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3.1.1 Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; 

lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

Trong 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo và các 

đơn vị trực thuộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ triển 

khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý 

ngành nói chung và công tác thực hiện đầu tư các dự án/công trình nhằm tăng 

cường cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục và Đào tạo nói riêng. Sở Giáo dục và 

Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hằng năm tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư theo 

quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức vốn đề nghị bố trí kế hoạch hằng 

năm cho các dự án phù hợp với mức vốn trung hạn được giao; các dự án đề nghị 

bố trí kế hoạch vốn hằng năm đều có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện tốt công tác báo 

cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo 

quy định. Công tác giải ngân vốn cơ bản đảm bảo theo kế hoạch vốn được giao. 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều 

chuyển kế hoạch vốn của một số dự án không có khả năng giải ngân hết cho các 

dự án có nhu cầu nhưng thiếu vốn. 

3.1.2. Công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công: 

 Nhìn chung chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện công tác quản lý đấu thầu 

cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành (Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà 

thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tạo được sự cạnh tranh lành mạnh và bình 

đẳng giữa các nhà thầu. Thông qua đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu đã lựa 

chọn được các nhà thầu có năng lực phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói 

thầu, ký kết hợp đồng theo quy định. Chủ đầu tư có đội ngũ công chức cơ bản 

đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu công việc. Trong quá trình 

phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, ký kết hợp đồng, đơn vị chủ đầu tư, bên mời 

thầu thực hiện đầy đủ các bước thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 

các phòng, ban tham mưu thực hiện cơ bản nghiêm túc công tác giám sát, đánh 

giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 

2015 của Chính phủ (nay là Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ) và Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18 tháng 12 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   

3.3. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: 

Trong ba năm 2019, 2020 và 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị 

trực thuộc đã huy động, sử dụng các nguồn vốn đầu tư để thực hiện đầu tư nhiều 

công trình, qua đó tăng cường cơ sở vật chất cho Ngành, nhất là các Trường 
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trung học phổ thông tại các huyện, thành phố đã bị hư hỏng, xuống cấp. Các 

công trình được đầu tư khi đưa vào khai thác đã phát huy được hiệu quả sử 

dụng, tăng cường được cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy 

và học. 

Việc thực hiện dự án đầu tư; kết thúc đầu tư, đưa dự án đầu tư vào khai 

thác sử dụng... cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng. Các công trình được thi công xây lắp cơ bản phù hợp với thiết kế, dự toán 

được phê duyệt, thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng và sau khi đưa vào khai 

thác sử dụng đã phát huy hiệu quả. Hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình được 

các chủ đầu tư thực hiện lưu trữ cơ bản đầy đủ, phục vụ tốt cho công tác quản lý, 

khai thác, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan liên quan. 

3.2. Mặt hạn chế, khuyết điểm: 

3.1.1. Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; 

lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm.  

- Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư 

và trình phê duyệt chủ trương đâu tư:  

Chủ đầu tư chưa tuân thủ theo quy định tại Khoản 3, Điều 28, Quyết định 

số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017, cụ thể: Cơ quan chủ trì thẩm 

định chưa tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính về nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn của dự án trước khi thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn. Báo cáo thẩm định của đơn vị chủ trì thẩm định chưa đảm 

bảo theo mẫu quy định, cụ thể chưa thể hiện cấp quyết định đầu tư dự án; chưa 

thể hiện ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan về chủ trương đầu tư dự án. 

Đa số các công trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao vốn ngay từ đầu năm 

nhưng việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư còn khá chậm, dẫn đến chậm 

tiến độ đầu tư, chậm đưa công trình vào khai thác sử dụng nên chậm phát huy 

hiệu quả. 

Trách nhiệm trên thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

hằng năm:  

Việc thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công áp dụng biểu mẫu chưa 

đúng theo đúng theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 

tháng 4 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng 

dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng 

năm. Thời hạn gửi kế hoạch đầu tư công của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền 

chưa đảm bảo so với thời hạn yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư gây ảnh 

hưởng đến tiến độ xây dựng kế hoạch chung của tỉnh. Một số dự án được cấp có 

thẩm quyền bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên đơn vị còn chậm trễ trong công 

tác lập và trình thẩm định phê duyệt dự án, dẫn đến chậm phân bổ vốn đã dự 

kiến từ đầu năm, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Trách nhiệm trên thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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3.1.2. Công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công: 

- Công tác đấu thầu: Một số hồ sơ đấu thầu vẫn còn một số thiếu sót trong 

quá trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu như: Việc quy định số 

lượng công nhân kỹ thuật là cán bộ chủ chốt; số lượng dàn giáo chuyên dùng, số 

lượng ván khuôn là thiết bị thi công chủ yếu(4),... là chưa tuân thủ theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015. 

Trách nhiệm trên thuộc về Chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo và Bên 

mời thầu (5). 

- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Về công tác cập nhật thông tin dự án 

và báo cáo trực tuyến: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chưa thường xuyên 

trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. 

Trách nhiệm trên thuộc về chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3.3. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: 

- Đến thời điểm thanh tra, Công trình bổ sung cơ sở vật chất cho Trường 

Phổ thông dân tộc nội trú huyện Kon Plông (Điểm Trường Xã Hiếu) một số diện 

tích tường bên trong và bên ngoài, sê nô tiền sảnh trải qua thời gian sử dụng đã 

bị thấm nước, rong rêu bám gây ảnh hưởng thẩm mĩ và về lâu dài có thể ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình. 

Trách nhiệm thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị thi công, đơn vị tư 

vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công(6). 

- Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu thanh toán không 

đúng khối lượng so với thực tế thi công; thanh toán khối lượng hạng mục thi 

công sai so với thiết kế được duyệt đối với một số công trình xây dựng (gọi tắt 

là thanh toán sai quy định), cụ thể như sau: 

(i). Công trình bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú huyện Kon Plông (Điểm Trường Xã Hiếu): Chủ đầu tư và các đơn vị có liên 

quan nghiệm thu thanh toán sai quy định các hạng mục sau: 

+ Hạng mục Nhà học bộ môn: Kính màu trà 8mm, khối lượng 6,06m2, 

thành tiền 2.166.165 đồng. 

+ Hạng mục Nhà học lý thuyết: Kẻ roon hộp kỹ thuật trụ D, khối lượng 

36,72m, thành tiền 2.144.521 đồng. 

+ Hạng mục sân đường nội bộ: Sản xuất bê tông tấm đan đúc sẵn đá 

1x2cm vữa bê tông mác 200, khối lượng 1,271m3, thành tiền 2.478.032 đồng.  

                                                 
(4) Hồ sơ mời thầu của Gói thầu xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường phổ thông Dân tộc 

nội trú huyện Kon Plông. 
(5)  Đơn vị lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH MTV TV&XD Trường Xuân;  đơn vị thẩm định hồ sơ 

mời thầu là Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
(6) Công ty TNHH MTV TV&XD Trường Xuân - Tư vấn quản lý điều hành dự án đ, Giám sát thi công. 
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+ Hạng mục thoát nước ngoài nhà: Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày 

<=33cm, vữa xi măng mac 75, khối lượng 1,2806m3, thành tiền 2.360.408 đồng 

 (ii). Công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông 

Phan Chu Trinh, huyện Ngọc Hồi: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

nghiệm thu thanh toán sai quy định các hạng mục sau: 

+ Hạng mục: Nhà học bộ môn: Công tác ốp đá chẻ tự nhiên vào chân 

móng, bồn hoa, khối lượng 40,9875m2, thành tiền 13.841.369 đồng. 

+ Hạng mục Nhà đa năng: Công tác ốp đá chẽ tự nhiên vào chân móng, 

bồn hoa, khối lượng 67,35m2, thành tiền 22.743.914 đồng. 

(iii). Công trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

huyện Đăk Tô: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiệm thu thanh toán sai 

quy định hạng mục Sân bê tông, công tác chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa, 

khối lượng 110,0 m, thành tiền: 12.778.480 đồng . 

Trách nhiệm thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị thi công, đơn vị tư 

vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công(7). 

4. Kiến nghị. 

4.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phát huy những ưu điểm và những kết quả đạt được như đã kết luận nêu 

trên; đồng thời với trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành và là cơ quan được 

giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Sở Giáo 

dục và Đào tạo cần nghiêm túc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu, cụ 

thể: 

Một là, đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh chủ trương 

đầu tư và trình phê duyệt chủ trương đâu tư; công tác xây dựng và thực hiện kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm: Trong thời gian đến cần rút kinh 

nghiệm, khắc phục những hạn chế đã được kết luận nêu trên(8). Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát các bộ phận chuyên môn trong việc áp 

dụng đúng các quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực kế 

hoạch và và đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Thực 

hiện đúng quy định về biểu mẫu thực hiện và thời gian báo cáo kết quả thực hiện 

kế hoạch đầu tư công. Bảo đảm việc xây dựng và hoàn thành chung kế hoạch 

đầu tư công hằng năm và 5 năm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, 

đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, trong đó, chỉ đạo các đơn vị 

khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình cấp có thẩm quyền xem xét ngay 

sau khi được cấp có thẩm quyền giao vốn. 

                                                 
(7)  - Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH MTV TV&XD Trường Xuân. 

      - Đơn vị tư vấn giám sát thi công: Công ty Cổ phần TVTKXD Phú Sơn Kon Tum. 
(8)  Đối với các dự án dưới 500tr hiện nay không thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo Thông tư 

65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính. 
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Hai là, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng, ban tham mưu triển 

khai ngay công tác lập, trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư khi được cấp 

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và đủ các điều kiện thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư theo quy định. Khắc phục tình trạng chậm triển khai thực hiện 

trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án như đã kết luận nêu trên. 

Ba là, đối với công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư: Chủ 

đầu tư cần rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời 

thầu và công tác giám sát, đánh giá đầu tư như đã kết luận. Trong thời gian tới 

cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng 

theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan nhằm bảo 

đảm tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, qua đó tiết 

kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt nội dung giám sát theo quy 

định tại khoản 1 Điều 51, báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều 100, 

cập nhật các thông tin dự án lên Hệ thống thông tin theo quy định tại khoản 4 

Điều 101 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ; đồng thời giao Phòng Kế hoạch – Tài chính làm đơn vị đầu mối về 

công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; 

thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư lên Hệ thống thông tin theo 

khoản 5 Điều 101 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 

của Chính phủ. 

Bốn là, trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư, Sở Giáo dục và Đào 

tạo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng vốn nhà nước, 

đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức nghiệm thu thanh toán 

khối lượng xây dựng cơ bản đối với các công trình hoàn thành. Chỉ đạo các bộ 

phận trực thuộc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình được đầu 

tư xây dựng hoàn thành. Cụ thể: 

- Phối hơp với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú huyện Kon Plông (Điểm Trường Xã Hiếu) khắc phục 

những vị trí bị thấm nước, gây ảnh hưởng đến chất lượng và thẩm mỹ của công 

trình. 

- Có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thanh toán sai quy 

định tại các công trình do mình làm chủ đầu tư (như đã nêu tại Mục 3) sau khi 

đã giảm trừ phần Thuế Giá trị gia tăng (Thuế Giá trị gia tăng giảm trừ được tính 

bằng số tiền sai phạm/1,1) với tổng số tiền là 52.958.601 đồng (Số tiền sai phạm 

của từng công trình được thể hiện cụ thể tại phụ lục 2 kèm theo Kết luận này), 

vào tài khoản số 3949.0.1037650 của Sở Kế hoạch và Đầu tư mở tại Kho bạc 

nhà nước tỉnh Kon Tum; thực hiện chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 6 năm 

2022. 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc nghiệm thu thanh toán vốn đầu 

tư sai quy định tại các công trình như đã nêu trên. Hồ sơ họp rút kinh nghiệm 
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gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Qua Thanh tra Sở) để theo dõi và lưu trữ tại hồ 

sơ thanh tra theo quy định. 

- Tổ chức khắc phục có hiệu quả các hạn chế, thiếu sót đã phát hiện qua 

thanh tra. Đồng thời có trách nhiệm niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ 

sở cơ quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo kết quả chỉ đạo việc 

thực hiện Kết luận thanh tra này gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thanh tra Tỉnh theo quy định. 

4.2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có công trình 

được thanh tra: 

Phát huy những ưu điểm và những kết quả đạt được như đã kết luận nêu 

trên. Thời gian đến cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý sử 

dụng vốn nhà nước, phát huy trách nhiệm của cơ quan được giao làm chủ đầu tư 

thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đồng thời có biện pháp hợp lý 

trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng tài sản đúng quy định để công trình đầu tư 

được phát huy hiệu quả lâu dài.  

4.3. Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục sai phạm 

của các đơn vị nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 

này của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đến Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền để biết và chỉ đạo./. 

* Kết luận thanh tra bao gồm 15 trang, từ trang 01 đến trang 15 và 02 

Phụ lục, gồm Phụ lục 1 và Phụ lục 2 là bộ phận không thể tách rời của Kết luận 

thanh tra này. 

Nơi nhận:  
- Thanh tra Bộ KH&ĐT (b/c); 

- Ủy ban nhân dân Tỉnh (b/c); 

- Thanh tra Tỉnh (t/d); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (niêm yết công khai);  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo 

phụ lục 2 (t/h); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;  

- Các phòng: TH-QH; ĐT,TĐ&GSĐT; T/tra Sở;  

- Đăng công khai trên Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, HSTT, NTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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