
 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:           /QĐ-SKHĐT Kon Tum, ngày       tháng     năm 2019 

   
     QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiền sai phạm nộp vào ngân sách Nhà nước 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH 12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Về 

tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động 

thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SKHĐT ngày 07/6/2019 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về kế hoạch và đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; 

Xét tính chất, mức độ vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và 

đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; 

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước: 363.955.900 đồng, làm tròn số 

363.955.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn 

đồng), là số tiền sai phạm do thanh toán vượt quy định của Nhà nước tại: Công 

trình Nhà Đa năng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei; và thanh 

toán sai nguồn tại Công trình Trạm Y tế xã Đăk Pet và Công trình Nhà ở Bán trú 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei do Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng huyện Đăk Glei làm chủ đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết 

định này). 

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này: Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Glei có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng huyện Đăk Glei nộp số tiền phải thu hồi 5.584.000 đồng vào tài khoản 

tạm giữ số 3949.0.1037650 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum mở tại Kho 



 

bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum. Đồng thời, cân đối ngân sách Huyện hoặc nguồn 

huy động hợp pháp khác với tổng số tiền 358.371.900 đồng, nộp vào tài khoản 

tạm giữ số 3949.0.1037650 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum mở tại Kho 

bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng huyện Đăk Glei; Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum; Chánh Văn phòng và 

Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:            
- Như Điều 3(T/h);           

- GĐ Sở, các PGĐ Sở (T/d) ; 

- Lưu VT, HSTT - NTT (09b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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