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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách  

dân tộc tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BDT ngày 09/5/2022 của Trưởng Ban 

Dân tộc tỉnh về thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 06/07/2022, Đoàn 

thanh tra số 34 đã tiến hành thanh tra tại huyện Đình Lập.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 121/BC-ĐTTr ngày 26/7/2022 của 

Trưởng đoàn thanh tra và Công văn số 1475/UBND-LĐTBXHDT ngày 

07/9/2022 của UBND huyện Đình Lập về việc thống nhất các nội dung trong dự 

thảo Kết luận thanh tra thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Đình Lập, Ban 

Dân tộc tỉnh kết luận thanh tra như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của huyện 

Đình Lập là huyện miền núi biên giới, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh 

Lạng Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 118.956,5 ha; trong đó diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp là 4.712,4 ha, diện tích đất lâm nghiệp là 81.817 ha. Tại thời 

điểm báo cáo toàn huyện có tổng số 10 xã, 02 thị trấn, trong đó 07 xã, 02 thị trấn 

khu vực I, 03 xã khu vực III và 22 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I.  

Việc sáp nhập xã: Không thực hiện sáp nhập xã do hiện nay trên địa bàn 

huyện Đình Lập không có đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt cả 02 tiêu chuẩn về 

diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Việc sáp nhập thôn: Năm 2019 đã hoàn thành sáp nhập 14 thôn thành 7 

thôn mới theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn. Năm 2020 đã hoàn thành sáp nhập 06 thôn thành 03 thôn mới theo 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, hiện 

nay đã hoàn thành công tác sáp nhập thôn theo kế hoạch.  

2. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Toàn huyện có 7.467 hộ và 30.400 nhân khẩu với 18 dân tộc cùng sinh 

sống, trong đó các dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng, Kinh, Dao ...; tổng số hộ dân 

tộc thiểu số (DTTS) là 6.268 hộ, với 26.122 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 85,93 %. 

Tổng số hộ nghèo năm 2019: 1.312 hộ chiếm tỷ lệ 17,64%, trong đó, số hộ 

là người DTTS có 1.244 hộ chiếm tỷ lệ 94,82% số hộ nghèo toàn huyện. Tổng 

số hộ nghèo năm 2020: 920 hộ chiếm tỷ lệ 12,26%, trong đó, số hộ là người 

DTTS có 860 hộ chiếm tỷ lệ 93,48 % số hộ nghèo toàn huyện. 
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Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an 

ninh biên giới được ổn định. Nhân dân các dân tộc luôn tin tưởng vào đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bản sắc văn hóa 

truyền thống được giữ gìn và phát huy, đặc biệt là các chính sách dân tộc luôn 

có sự phối hợp triển khai đồng bộ, kịp thời. Không có tình trạng di cư tự do, 

truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào DTTS xảy ra. Tuy nhiên trên địa bàn 

huyện vẫn có tình trạng vi phạm pháp luật về ma túy, phá rừng trái phép và các 

tệ nạn xã hội khác, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 

06 vụ phá rừng trái pháp luật; về ma túy có 03 vụ; về tệ nạn xã hội, xảy ra 06 vụ. 

Thực hiện Chương trình 135 và lồng ghép các nguồn vốn khác, toàn huyện 

đã hỗ trợ đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình như: giao thông, thuỷ lợi, 

nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu của nhân dân, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS từng bước 

được cải thiện, khang trang, sạch, đẹp hơn. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 

tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện các chính sách dân tộc; không có tình trạng di cư tự do, truyền đạo trái 

phép trong vùng đồng bào DTTS; công tác giáo dục đào tạo được thực hiện tốt; 

công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được trú trọng. Đồng bào các dân 

tộc chung sống đoàn kết, hăng hái chung tay xây dựng nông thôn mới, không có 

những vấn đề nổi cộm về tôn giáo, dân tộc, công tác đảm bảo an sinh xã hội, 

củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được 

đảm bảo. Tỉ lệ hộ nghèo của huyện, trung bình hàng năm giảm trên 5%. 

Bên cạnh những mặt thuận lợi, kết quả đã đạt được, các xã, thôn đặc biệt khó 

khăn (ĐBKK) của huyện vẫn còn một số hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

cơ cấu lao động còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đời sống nhân dân 

vùng đồng bào DTTS trong huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo các 

hộ DTTS chiếm tỷ lệ cao 93,48 % tổng số hộ nghèo toàn huyện; 07/10 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; 13/39 trường đạt chuẩn quốc gia; 07/10 xã được công 

nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã; trên địa bàn huyện vẫn có tình trạng vi 

phạm pháp luật về ma túy, phá rừng trái phép và các tệ nạn xã hội khác xảy ra. 

Đây là những khó khăn, thách thức của cấp ủy, chính quyền huyện, xã cần phải 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện từ nay đến năm 2025. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện  

UBND huyện đã thành lập và kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi về nhân 

sự Ban Chỉ đạo giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, giao Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, trực tiếp 

tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai, theo dõi, kiểm tra, 

giám sát và tổng hợp chung tình hình tổ chức thực hiện Chương trình, chính 

sách dân tộc trên địa bàn huyện. 



3 

 

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước từ năm 2019-2020, UBND huyện đã ban 

hành các quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà 

nước về chính sách dân tộc theo từng năm. Chỉ đạo các phòng chuyên môn của 

huyện, UBND các xã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến vận động nhân 

dân thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn; giao Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện làm chủ đầu tư các dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, do UBND xã 

chưa đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo các quy định hiện hành; UBND các xã 

làm chủ đầu tư đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện duy tu, bảo 

dưỡng các công trình thuộc Chương trình 135. 

Công tác kiểm tra, giám sát: UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các phòng, 

ban, ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương 

trình, chính sách; chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng 

đồng để phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó nhằm phát hiện 

những hạn chế, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ cho các xã trong triển 

khai thực hiện các chính sách dân tộc.  

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc 

2.1. Chương trình 135 

a) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phân bổ vốn của UBND tỉnh giao và kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, UBND huyện đã ban hành 

các Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 08/4/2019; Quyết định số 696/QĐ-

UBND ngày 08/4/2020 về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung 

ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019-2020 trên địa bàn 

huyện Đình Lập cho các xã được thụ hưởng chính sách. Chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn của huyện, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện dự án theo 

trình tự quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

Tổng kế hoạch vốn giao giai đoạn 2019-2020 là 5.997 triệu đồng, trong đó: 

Năm 2019 là 2.826 triệu đồng; năm 2020 là 3.171 triệu đồng. Kết quả giải ngân 

thanh quyết toán là 5.997 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng số đối tượng thụ 

hưởng là 1.607 hộ, trong đó: 758 hộ nghèo; 631 hộ cận nghèo; 218 hộ mới thoát 

nghèo.  

b)  Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước, UBND huyện đã ban hành các Quyết 

định số 3088/QĐ-UBND ngày 20/12/2018; Quyết định số 4818/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019-2020. Ngay sau 

khi có quyết định phân bổ nguồn vốn của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo 

đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các bước về 

quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng theo các văn bản pháp luật hiện hành. 
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- Tổng kế hoạch vốn giao là 23.365 triệu đồng, trong đó năm 2019: 12.783 

triệu đồng; năm 2020:10.582 triệu đồng. 

+ Kết quả đầu tư: Đầu tư xây dựng 22 công trình, thanh toán vốn 13 công 

trình; khởi công mới 9 công trình thuộc xã ĐBKK. Trong đó: Công trình giao 

thông 11 công trình; 06 công trình thủy lợi; 02 công trình nước sinh hoạt; 02 

công trình trường học; 01 công trình trạm y tế. 

+ Tiến độ thực hiện các công trình tính đến thời điểm thanh tra. Các công 

trình cơ bản thực hiện đúng tiến độ theo quyết định phê duyệt dự án của cấp có 

thẩm quyền và hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư với các nhà thầu, 22 công 

trình đã thi công hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

+ Kết quả giải ngân thanh, quyết toán vốn: Tổng vốn giải ngân thanh, quyết 

toán 23.365 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn giao. 

- Công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đến khi kết thúc hoàn thành nghiệm 

thu thanh, quyết toán, bảo hành công trình cơ bản theo các quy định hiện hành 

của nhà nước.  

c)  Duy tu, bảo dưỡng công trình  

Tổng kế hoạch vốn giao 02 năm 2019-2020 là 1.663 triệu đồng, trong đó 

năm 2019 là 866 triệu đồng; năm 2020 là 797 triệu đồng, cụ thể đã triển khai 

thực hiện duy tu bảo dưỡng 17 công trình giao thông, 02 công trình nước sinh 

hoạt và 01 công trình thủy lợi tại các xã. Kết quả giải ngân thanh quyết toán 

1.663 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

d) Thực hiện các kết luận của cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 1534/KL-SKHĐT ngày 24/10/2019 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phân bổ, 

quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Căn cứ các nội dung trong Kết luận thanh 

tra UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện 

theo yêu cầu. 

2.2. Chính sách đối với người có uy tín 

- Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS 

đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, 

tiêu chí, đối tượng, điều kiện và trình tự, thủ tục bình xét, lựa chọn người có uy 

tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí, lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách 

đối với người uy tín trong đồng bào DTTS. 

- Tổng số lượt người có uy tín giai đoạn 2019-2020 đã được UBND tỉnh ban 

hành các quyết định công nhận trên địa bàn huyện là 233 người, trong đó: năm 

2019 là 116 người; năm 2020 là 117 người.  

- Kinh phí thực hiện chính sách, kết quả giải ngân thanh, quyết toán: Tổng 

kinh phí được cấp trong 2 năm 2019 - 2020 là 311,6 triệu đồng, tổng kinh phí 
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thực hiện là 104,4 triệu đồng, trong đó: chi quà tết nguyên đán 92,0 triệu 

đồng/184 người; thăm hỏi người uy tín ốm 9,9 triệu đồng/15 người; chi thăm 

viếng 2,0 triệu đồng/4người; chi thăm hỏi người có uy tín gặp khó khăn, hạn nạn 

0,5 triệu đồng/01 người.  

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín:  Người có uy tín 

được cấp phát báo, tạp chí không thu tiền, cụ thể 01 tờ Báo Dân tộc và phát triển 

của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ Báo Lạng Sơn. Ngoài ra người có uy tín còn được 

tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội; quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên 

truyền, vận động quần chúng; được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm 

trong và ngoài tỉnh do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. 

3. Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế 

Thực hiện Thông báo số 10/TB-ĐTTr ngày 01/6/2022 của Trưởng đoàn 

thanh tra, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 24/6/2022 (đợt 1 từ ngày 06 đến hết ngày 

08/6/2022; từ ngày 09 đến ngày 22/6/2022 do ảnh hưởng mưa bão nên Đoàn tạm 

dừng đi kiểm tra, xác minh thực tế, nghiên cứu xem xét hồ sơ tại cơ quan; đợt 2 

từ ngày 23 đến hết ngày 24/6/2022 tiếp tục đi kiểm tra xác minh, thực tế), Đoàn 

thanh tra Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với đại diện các phòng, ban chuyên môn 

của UBND huyện như: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nông 

nghiệp & PTNT; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các đơn vị có liên 

quan và UBND 06 xã gồm Lâm Ca, Đồng Thắng, Kiên Mộc, Bính Xã, Châu 

Sơn, Bắc Lãng, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh thực tế tại 36 hộ được 

thụ hưởng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; 09 công trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng thuộc Chương trình 135; 07 người có uy tín, kết quả như sau: 

3.1. Chương trình 135 

3.1.1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

Thực hiện kế hoạch phân bổ vốn của UBND tỉnh giao, UBND huyện đã 

ban hành quyết định phân bổ vốn và giao cho UBND các xã được thụ hưởng 

chính sách làm chủ đầu tư. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, 

UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân 

biết và tổ chức triển khai, thực hiện dự án. Chủ đầu tư, UBND các xã đã tổ chức 

triển khai thực hiện dự án hỗ trợ, cung cấp các loại giống cây trồng, vật nuôi, 

thức ăn chăn nuôi, phân bón, máy nông cụ phục vụ phát triển sản xuất (PTSX) 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc Chương trình 135 thực 

hiện đúng đối tượng, mục tiêu quy định; các hộ được thụ hưởng dự án đã được 

nhận đúng, đủ nội dung hỗ trợ theo nguyện vọng, nhu cầu, các nội dung hỗ trợ 

cơ bản đảm bảo chất lượng, nhân dân sử dụng đúng mục đích từng bước nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm trên địa bàn huyện. 

UBND các xã cơ bản đã triển khai thực hiện dự án theo các văn bản hướng 

dẫn hiện hành. Việc phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc cây 
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trồng, vật nuôi, thời kỳ bón phân, sử dụng máy nông cụ,... cho nhân dân đã được 

chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

Tuy nhiên qua kiểm tra, xác minh tại một số hộ được thụ hưởng dự án và kiểm 

tra toàn bộ hồ sơ thực hiện dự án hỗ trợ PTSX vẫn còn có một số hạn chế, thiếu 

sót, cụ thể như sau:  

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án của một số xã còn chậm, thời gian hỗ 

trợ chưa kịp thời vụ. Hồ sơ của một số xã chưa đầy đủ như: không có đơn đăng 

ký và cam kết thực hiện dự án của một số hộ tham gia dự án; không có biên bản 

họp thôn; không có thuyết minh dự án; danh sách nhận hỗ trợ chưa được ký 

nhận, chưa có xác nhận của trưởng thôn, của UBND xã, cụ thể: xã Kiên Mộc 

ngày 25/5/2020 UBND huyện đã phê duyệt dự án, tuy nhiên đến ngày 

16/10/2020 mới thực hiện mua sắm; hợp đồng kinh tế không ghi ngày, tháng, 

chưa có xác nhận của đại diện nhà thầu; danh sách các đối tượng tham gia dự án 

(chăn nuôi Dê) không theo phụ lục 3 quy định tại Hướng dẫn số 07/HD-SNN 

ngày 21/9/2018; xã Châu Sơn ngày 30/8/2019 UBND huyện phê duyệt dự án, 

tuy nhiên đến ngày 08/10/2019 mới thực hiện mua sắm; không có thuyết minh 

dự án; không có biên bản họp thôn; không có đơn đăng ký tham gia dự án; 

không có đơn chào hàng; xã Bắc Lãng, năm 2019 không có hợp đồng kinh tế; xã 

Bính Xã tháng 8/2019, xã Đồng Thắng tháng 8/2020 mới có đơn đăng ký tham 

gia dự án của các hộ; xã Lâm Ca biên bản họp thôn, đơn đăng ký của các hộ 

tham gia dự án không ghi đầy đủ ngày, tháng, năm chưa đảm bảo theo yêu cầu; 

Xã Đình Lập năm 2020 biên bản thương thảo hợp đồng, biên bản bàn giao hàng 

hóa không ghi ngày, tháng. Xã Thái Bình 2019, 2020 biên bản họp thôn, danh 

sách các hộ nhận hỗ trợ không ghi đầy đủ thông tin ngày, tháng, không có xác 

nhận của UBND xã.  

Việc tuyên truyền, định hướng, vận động Nhân dân đăng ký lựa chọn nội 

dung hỗ trợ thực hiện dự án của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn của huyện cho 

các đối tượng thụ hưởng ở một số xã còn hạn chế, chưa phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương nên chưa thực sự hiệu quả.  

Một số hộ dân được thụ hưởng dự án còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không 

muốn thoát nghèo, cận nghèo để hưởng lợi từ những chính sách của Nhà nước, chưa 

chủ động trong canh tác, sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo. 

Các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của phòng chuyên môn; 

chủ đầu tư cần phải được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục. 

3.1.2. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng  

Thanh tra, kiểm tra trực tiếp 09 công trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, 

trong đó: 06 công trình giao thông (Cứng hóa đường Khe Dăm - Nà Mười, Cứng 

hóa đường Bình Thắng - Nà Lầm, Ngầm Khe Lầm, xã Lâm Ca; Cứng hóa 

đường Trung tâm xã - Pắc Coóc, Cứng hóa đường ĐX.435 Nà Tù - Pắc Coóc, xã 

Đồng Thắng; Cứng hóa đường Khe Pặn Giữa - Nà Nát, xã Châu Sơn); 02 công 

trình dân dụng (Trạm Y tế xã Đồng Thắng; Trường PTDTBT THCS xã Bắc 

Lãng), 01 công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Đập mương Bản 

Tùm, xã Kiên Mộc), tại thời điểm thanh tra các công trình đã được nghiệm thu 



7 

 

hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán 

dự án hoàn thành, kết quả như sau: 

a) Việc chấp hành các quy trình về lập, giao kế hoạch, bố trí vốn đầu 

tư công; công tác lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư  

Các công trình, dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trên địa 

bàn huyện trong các năm 2019, 2020 cơ bản đều đáp ứng các quy định về điều 

kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm theo 

quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn, hàng năm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc thực hiện quy trình lập, 

trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, giao kế hoạch đầu tư công hằng 

năm sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững của huyện thực hiện theo các văn bản hiện hành cơ bản đảm 

bảo tiến độ theo quy định. 

b) Việc chấp hành các quy định về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn 

vốn đầu tư 

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán 

ngân sách Nhà nước 02 năm 2019, 2020; UBND huyện đã ban hành các quyết 

định phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện làm chủ đầu tư 09 công trình, phù hợp với tình hình thực tế của 

huyện. Tại thời điểm thanh tra 09 công trình đã được thi công hoàn thành, 

nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán 

dự án hoàn thành.  

Kết quả thanh tra cho thấy việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư 

cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành. Các công trình được đầu tư nằm 

trong danh mục đầu tư theo các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới và quyết 

định giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách của UBND huyện hằng năm. 

Chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức 

vận động nhân dân tham gia đóng góp công lao động, hiến đất, tài sản trên đất, 

cây cối hoa màu giải phóng mặt bằng và huy động các nguồn lực từ nhân dân để 

phối hợp đầu tư thực hiện công trình.  

c) Điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện  

Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện xây dựng công trình đủ điều kiện 

năng lực có ngành nghề xây dựng, đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung 

công việc thực hiện trong dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của 

pháp luật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện có quyết định 

thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Qua xem 

xét hồ sơ các công trình cho thấy, chủ đầu tư đã thực hiện giao nhiệm vụ cho các 

cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án 

theo quy định. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban giám sát đầu 

tư của cộng đồng để tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên hoạt động của Ban 
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giám sát đầu tư cộng đồng của một số xã chưa phát huy hết vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thực hiện giám sát các công trình đầu tư cơ sở 

hạ tầng trên địa bàn, do thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng, nên công tác kiểm tra, giám sát, xem xét đánh 

giá hồ sơ thiết kế, dự toán công trình trong quá trình thi công còn hạn chế. 

d) Công tác chuyẩn bị đầu tư; tư vấn khảo sát, lập, thẩm định và phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (báo cáo KT-KT) 

Công tác chuẩn bị đầu tư; tư vấn khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt báo 

cáo KT-KT xây dựng các công trình, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức, triển khai thực hiện cơ bản tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức và các quy định hiện hành, tuy nhiên vẫn còn có một số hạn chế, thiếu 

sót: 

 - Công tác khảo sát, thiết kế ban đầu còn hạn chế, chưa đánh giá cụ thể 

hiện trạng địa chất nên phải điều chỉnh hạng mục một số công trình làm tăng chi 

phí xây dựng so với dự toán như công trình Ngầm Khe Lầm, xã Lâm Ca. 

- Hầu hết các công trình áp dụng chưa đầy đủ hệ số điều chỉnh đối với chi 

phí quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình,... tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 

15/02/2017 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

đ) Việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà 

thầu, ký kết thực hiện hợp đồng, quản lý chất lượng công trình xây dựng 

Qua xem xét hồ sơ các công trình được thanh tra, việc tổ chức đấu thầu và 

lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư cơ bản thực hiện các bước theo quy định 

của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành khác, trong đó 02/9 công trình 

thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo hình thức đấu thầu, 07/09 

công trình thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo hình thức chỉ 

định thầu rút gọn. Công tác ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư 

và các bên liên quan cơ bản phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời 

thầu, kết quả lựa chọn các nhà thầu được duyệt và các quy định hiện hành. Công 

tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đã được chủ đầu tư, các phòng, ban 

chuyên môn và các đơn vị có liên quan tham gia hoạt động xây dựng quan tâm, 

tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đúng với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt 

theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn có một số hạn chế, thiếu sót như sau: 

- Hầu hết các công trình được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập báo cáo KT-KT xây dựng công trình, chưa được chủ đầu tư tổ chức 

thẩm định trước khi phê duyệt theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 36 và 

Điều 37 Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ. Một số quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn các nhà thầu tư vấn 

xây dựng, hình thức lựa chọn nhà thầu chỉ ghi chung là chỉ định thầu, không ghi 
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cụ thể là chỉ định thầu thông thường hay rút gọn để làm căn cứ tổ chức thực 

hiện.  

+ Về thẩm quyền thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 

công trình Trường PTDTBT THCS xã Bắc Lãng tại các báo cáo số 03/TĐHS-

TCKH ngày 15/01/2019 của Phòng TCKH huyện báo cáo thẩm định hồ sơ mời 

thầu; số 05/TĐKQ-TCKH ngày 22/02/2019 của Phòng TCKH huyện báo cáo 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng theo quy định tại khoản 7, 

Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, theo quy định thì thẩm 

quyền, trách nhiệm là chủ đầu tư.  

+ Gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình Cứng hóa đường Khe Pặn 

Giữa – Nà Nát, xã Châu Sơn, hình thức lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 

133/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND huyện Đình Lập phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình là tự thực hiện, tuy nhiên tại Quyết định 

số 36/QĐ-BQLDA ngày 14/02/2020 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đình 

Lập về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn giám sát xây dựng công trình thì 

hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, không phù hợp với thông tin về 

hình thức lựa chọn nhà thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. 

+ Đối với các gói thầu thi công xây dựng có hình thức lựa chọn nhà thầu là 

“tham gia cộng đồng” theo quyết định phê duyệt kế hoạch nhà thầu được duyệt, 

chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu theo trình tự quy định tại điểm b khoản 

2, điều 8 của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế quản lý đầu tư xây 

dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các công 

trình: Cứng hóa đường Khe Dăm – Nà Mười, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; 

Cứng hóa đường Bình Thắng – Nà Lầm, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; Cứng hóa 

đường ĐX.435 Nà Tù – Pắc Coóc, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập; Cứng hóa 

đường Khe Pặn giữa – Nà Nát, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập đều thực hiện lập, 

thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật và áp dụng trình tự lựa chọn 

nhà thầu theo điểm b, khoản 2, điều 8 của quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 04/2014/QĐ-UBND là không đúng quy định. Tuy nhiên nội dung tương 

tự đã được UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư chỉ đạo đề nghị kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm (Công văn số 722/UBND-KT ngày 8/7/2022 của UBND tỉnh; Báo 

cáo số 281/BC-SKHĐT ngày 6/7/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư) và UBND 

huyện Đình lập đã thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm tại Báo cáo số 823/BC-

UBND ngày 04/12/2020 về việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo nội 

dung Công văn số 772/UBND-KT của UBND tỉnh. Do đó, đề nghị UBND 

huyện Đình Lập tiếp tục chấn chỉnh, để không xảy ra việc áp dụng trình tự lựa 

chọn nhà thầu không đúng quy định như đã nêu trên đối với các công trình, dự 

án trong thời gian tới. 

- Một số chi phí hạng mục khối lượng trong hồ sơ báo cáo KT-KT và hồ sơ 

hoàn công, hồ sơ quyết toán của một số công trình chưa đúng thực tế, cụ thể 

như:  

+ Công trình Ngầm Khe Lầm, xã Lâm Ca: 
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Chi phí hạng mục chung: Theo giá trị hợp đồng: 53.696.000 đồng; theo hồ 

sơ quyết toán: 1.169.747.000*4%= 46.790.000 đồng;  

Số tiền chênh lệch: 53.696.000 - 46.790.000 = 6.906.000 đồng. Đề nghị xử 

lý thu hồi.  

+ Công trình Cứng hóa đường Khe Dăm – Nà Mười, xã Lâm Ca:  

Tại cọc P18 Km0+702.95, theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công, đầu cống 

thượng lưu và hạ lưu cống có phần gờ chắn bánh xe cao hơn lề 20cm. Thực tế 

kiểm tra tại hiện trường, đầu cống 2 bên thượng lưu và hạ lưu cống có cao độ 

bằng lề đường. Đề nghị khắc phục, đảm bảo đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt. 

+ Công trình Trạm y tế xã Đồng Thắng:  

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình: Theo giá trị hợp đồng: 

20.966.000; Áp dụng Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019: 

571.590.000*2,566%*1,2 = 17.600.399 + 1.760.039 (10% VAT) = 19.360.000;  

Số tiền chênh lệch: 20.966.000 – 19.360.000 = 1.606.000 đồng. Đề nghị xử 

lý thu hồi.  

+ Công trình Cứng hóa đường từ trung tâm xã – Pắc Coóc, xã Đồng 

Thắng: 

Theo bản vẽ cấu tạo mặt đường tại hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công, phía 

dưới lớp mặt đường BTXM là lớp bạt dứa chống thấm, tuy nhiên qua kiểm tra 

thực tế tại hiện trường một số đoạn lớp lót là nilon với tổng diện tích là 

1365,47m2. Sau khi tính toán so sánh khối lượng và đơn giá 02 loại vật liệu 

trên, giá trị chênh lệch so với hợp đồng là không lớn, không đề nghị thu hồi 

nhưng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công nghiêm túc rút kinh nghiệm trong 

công tác quản lý chất lượng công trình, thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã 

được phê duyệt tránh lặp lại đối với các công trình sau. 

+ Công trình Đập mương Bản Tùm, xã Kiên Mộc: 

Hạng mục bơm nước hố móng Đập mương bản Tùm: Dự toán tạm tính là 

15 ngày 15*3*50% = 22,5 ca, giá trị 22,5*364.828 = 8.209.000 đồng; thực tế thi 

công là 05 ngày, thể hiện trong nhật ký thi công và Biên bản nghiệm thu công 

việc xây dựng công trình từ ngày 18/4/2020 đến ngày 22/4/2020 tương đương 

với 05*3*50% = 7,5 ca; giá trị 7,5*364.828 = 2.736.000. Số tiền chênh lệch so 

với hợp đồng xây dựng: 8.209.000 – 2.736.000 = 5.473.000 đồng.  

Chủ đầu tư và các bên liên quan giải trình: Theo hồ sơ thiết kế tạm tính là 

15 ngày dùng 03 máy hoạt động 50% công suất, số ca 22,5ca. Để đảm bảo tiến 

độ thi công, nhà thầu thi công đã sử dụng 5 máy bơm trong 5 ngày, hoạt động 

100% công suất, vẫn đảm bảo số lượng ca bơm nước hố móng theo hồ sơ báo 

cáo KT-KT đã được phê duyệt, dó đó không đề nghị thu hồi số tiền chênh lệch 

5.473.000 đồng, nhưng đề nghị nhà thầu thi công và các bên có liên quan rút 

kinh nghiệm trong Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng công trình ghi đầy 

đủ hạng mục từng công việc, đơn vị tính, khối lượng thực hiện.... để làm cơ sở 

nghiệm thu thanh, quyết toán đối với các công trình sau. 
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- Một số công trình có hồ sơ thiết kế điều chỉnh khối lượng của một số 

hạng mục công trình đã được phê duyệt nhưng trong bản vẽ hoàn công vẫn giữ 

nguyên như hồ sơ thiết kế ban đầu; thiếu một số hồ sơ thành phần kèm theo. Đề 

nghị chủ đầu tư chỉ đạo các bên liên quan rà soát, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ 

hoàn công theo đúng thực tế đã thi công như công trình Cứng hóa đường Bình 

Thắng – Nà Lầm, xã Lâm Ca; Cứng hóa đường Khe Dăm – Nà Mười, xã Lâm 

Ca; Cứng hóa đường ĐX435 Nà Tù – Pắc Coóc, xã Đồng Thắng. 

- Một số công trình Hồ sơ thiết kế đã đóng dấu phê duyệt, nhưng nhiều chỗ 

còn thiếu chữ ký của người có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị bổ sung, như các 

công trình Cứng hóa đường Bình Thắng – Nà Lầm, xã Lâm Ca; Cứng hóa 

đường từ trung tâm xã – Pắc Coóc, xã Đồng Thắng; Cứng hóa đường Khe Pặn 

Giữa – Nà Nát, xã Châu Sơn; Công trình Trạm y tế xã Đồng Thắng nhật ký thi 

công chưa đóng dấu giáp lai, cán bộ giám sát, chủ đầu tư không ghi ý kiến nhận 

xét về các công việc thực hiện của nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư chưa 

ký tên đóng dấu. 

- Tại thời điểm kiểm tra thực tế các công trình cơ bản đáp ứng được mục 

tiêu đầu tư công trình đã được phê duyệt, tuy nhiên trên mặt đường BTXM của 

một số công trình có nhiều bùn đất, lầy lội, đọng nước, ta luy dương nhiều vị trí 

sạt lở, rãnh thoát nước dọc tuyến bị vùi, lấp làm giảm khả năng thoát nước. Để 

giảm thiểu hư hỏng mặt đường tại các đoạn tuyến thường xuyên sạt lở, đọng 

nước về mùa mưa, đề nghị UBND các xã cần tăng cường công tác duy tu, nạo 

vét rãnh, khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo khả năng thoát nước của rãnh; một 

số đoạn mặt đường BTXM bị nứt dọc tuyến, bong tróc, lộ cốt liệu đá dăm như 

công trình: Cứng hóa đường Khe Dăm – Nà Mười, xã Lâm Ca; cứng hóa đường 

từ trung tâm xã - Pắc Cooc, xã Đồng Thắng; cứng hóa đường Bình Thắng – Nà 

Lầm, xã Lâm Ca; Ngầm Khe Lầm, xã Lâm Ca; cứng hóa đường Khe Pặn Giữa – 

Nà Nát, xã Châu Sơn. Nguyên nhân do ảnh hưởng mưa bão và vẫn có tình trạng 

các xe chở nông, lâm sản... quá tải trọng làm ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường 

BTXM. Đề nghị chủ đầu tư rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà thầu tư vấn, thi 

công các công trình bố trí cắm biển báo hạn chế tải trọng tại đầu tuyến với các 

công trình; UBND các xã tuyên truyền vận động nhân dân, có biện pháp nhằm 

khắc phục hạn chế tải trọng xe theo đúng quy định của cấp đường để giảm thiểu 

nguy cơ hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước do xe quá tải trong 

quá trình khai thác sử dụng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn chủ động kiểm tra, để có giải pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng 

một số đoạn mặt đường BTXM, gia cố những vị trí, công trình bị hư hỏng đối 

với một số công trình đã hết thời gian bảo hành như cứng hóa đường Khe Dăm - 

Nà Mười, xã Lâm Ca; Ngầm Khe Lầm, xã Lâm Ca; cứng hóa đường Khe Pặn 

Giữa - Nà Nát, xã Châu Sơn để đảm bảo phát huy được mục tiêu, hiệu quả 

nguồn vốn đã đầu tư. 

- Các công trình được đầu tư xây dựng qua thanh tra, kiểm tra thực tế 

không có công trình nào được gắn biển ghi tên công trình thuộc “Chương trình 

135” quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 

10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương 
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trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020. Đề nghị thực hiện gắn biển theo quy định. 

e) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư, 

tạm ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành 

- Công tác quản lý vốn đầu tư, tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán:  

Việc quản lý vốn đầu tư của chủ đầu tư cơ bản thực hiện theo các quy định 

hiện hành, việc thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện trên cơ sở khối 

lượng công việc đã thực hiện, được nghiệm thu, nhà thầu thi công tiến hành lập 

bảng giá trị đề nghị thanh toán theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính, quy định về thanh, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2016 – 2020. 

- Công tác lập thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

Chủ đầu tư đã thực hiện theo các quy định hiện hành tại Thông tư 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính, quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia 2016-2020; Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của 

Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà 

nước. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, cụ thể: 

Chủ đầu tư và các bên liên quan còn thiếu chặt chẽ trong công tác nghiệm 

thu, lập hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng một số chi phí hạng mục công trình 

xây dựng không đúng thực tế và hồ sơ đã được phê duyệt như đã nêu trên. 

f) Tiến độ thực hiện công trình, hiệu quả đầu tư 

Các dự án công trình được đầu tư xây dựng qua thanh tra cho thấy, chủ đầu 

tư, nhà thầu thi công đã thi công công trình cơ bản hoàn thành theo tiến độ được 

phê duyệt, phát huy được mục tiêu, hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, góp phần 

quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mới, sửa chữa và cứng 

hóa các trục đường giao thông, trường học, trạm y tế, đập, mương thủy lợi ... từng 

bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân các xã, thôn đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn huyện.  

Các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; nhà thầu 

tư vấn lập báo cáo KT-KT, tư vấn giám sát thi công, nhà thầu thi công, các 

phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện, UBND các xã cần phải rút kinh 

nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục. 

3.1.3. Duy tu, bảo dưỡng công trình  

Căn cứ các quyết định giao kế hoạch vốn duy tu, bảo dưỡng công trình, 

UBND huyện đã phân bổ và giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư, vốn duy tu 
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bảo dưỡng được lồng ghép với các nguồn vốn khác, xã hội hóa ... thực hiện duy 

tu, bảo dưỡng các công trình do UBND xã quản lý. Các xã triển khai thực hiện 

đúng tiến độ, hoàn thành khối lượng và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch 

vốn giao theo quy định tại Điều 7 Thông tư  số 01/2017/TT-UBDT của Ủy ban 

Dân tộc. 

3.2. Chính sách người có uy tín 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chế độ, chính sách đối với 

người có uy tín như cung cấp thông tin; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần thăm 

hỏi tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau... đối với người có uy 

tín được thực hiện cơ bản đầy đủ theo quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn 

một số hạn chế như sau:  

Việc tiếp nhận, quản lý các loại ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền chưa 

được quan tâm đúng mức, việc lập sổ theo dõi chưa được đầy đủ; cấp phát báo, 

tạp chí cho người có uy tín chậm, có lúc một tuần hoặc hơn mới được nhận một 

lần. Việc khai thác sử dụng báo, tạp chí của người có uy tín còn hạn chế. 

Việc thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như thăm hỏi, hỗ trợ 

người có uy tín bị ốm đau; thăm viếng, động viên khi người có uy tín và thân 

nhân trong gia đình qua đời có trường hợp chưa được kịp thời.  

Có xã thực hiện chế độ, chính sách không đúng quy định tại điểm b, khoản 

2, Điều 5 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg như: Xã Cường Lợi năm 2019 

thăm hỏi, hỗ trợ  03 người có uy tín ốm đau với tổng số tiền là 1.500.000 đồng, 

tương đương với 500.000 đồng/người/năm, thiếu 300.000 đồng/người/năm; ông 

Đặng Văn Báo được thăm hỏi, hỗ trợ ốm đau 02 lần/năm, không quá 01 

lần/năm; thị trấn Nông trường Thái Bình năm 2019 thăm hỏi, hỗ trợ  02 người 

có uy tín ốm đau với tổng số tiền là 800.000 đồng, tương đương với 400.000 

đồng/người/năm, thiếu 400.000 đồng/người/năm; năm 2020 không thực hiện chế 

độ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán.  

Một số ít người có uy tín thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trong công tác 

tuyên truyền, vận động quần chúng hiệu quả chưa cao. 

Các hạn chế, thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của công chức tham mưu 

thực hiện chính sách và UBND xã cần phải nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm. 

III. KẾT LUẬN  

Trong thời kỳ thanh tra, UBND huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, các đối tượng được thụ hưởng chính 

sách dân tộc tổ chức triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, Dự án 

hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 và chính sách đối với người 

có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 

2019 đến năm 2020 trên địa bàn huyện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - 
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xã hội của địa phương, tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn 

có một số hạn chế, thiếu sót, như sau: 

1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

Tiến độ triển khai thực hiện dự án của một số xã còn chậm, hỗ trợ chưa kịp 

thời vụ. Hồ sơ của một số xã chưa đầy đủ như: không có đơn đăng ký và cam 

kết thực hiện dự án của một số hộ tham gia dự án; không có biên bản họp thôn; 

không có thuyết minh dự án; danh sách nhận hỗ trợ chưa được ký nhận, chưa có 

xác nhận của trưởng thôn, của UBND xã. 

Việc tuyên truyền, định hướng, vận động nhân dân đăng ký lựa chọn nội 

dung hỗ trợ thực hiện dự án của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn của huyện cho 

các đối tượng thụ hưởng ở một số xã còn hạn chế, chưa phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương nên chưa thực sự đem lại hiệu quả. Chưa tiến hành điều 

tra, đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của dự án.  

Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ của một số xã được giao làm chủ đầu tư 

chưa đầy đủ, khoa học theo trình tự thực hiện.  

Một số hộ dân được thụ hưởng dự án còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không 

muốn thoát nghèo, cận nghèo để hưởng lợi từ những chính sách của Nhà nước, chưa 

chủ động trong canh tác, sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo. 

2. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 

Công tác tư vấn lập, thẩm định phê duyệt báo cáo KT-KT; công tác quản lý 

thi công xây dựng công trình của một số công trình chưa chấp hành đầy đủ các 

quy định của pháp luật dẫn đến việc nghiệm thu, thanh quyết toán còn để xảy ra 

hạn chế, sai sót, không đúng khối lượng một số chi phí hạng mục công trình theo 

đúng thực tế và hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng số tiền sai sót 

về kinh tế phát hiện qua thanh tra, cần phải xử lý thu hồi là 8.512.000 đồng. 

Các công trình được hỗ trợ đầu tư xây dựng thuộc Chương trình 135 chưa 

thực hiện gắn biển ghi tên công trình theo quy định.  

3. Chính sách người có uy tín 

Việc tiếp nhận, quản lý các loại ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền chưa 

được quan tâm đúng mức, việc lập sổ theo dõi chưa được đầy đủ; cấp phát báo, 

tạp chí cho người có uy tín chậm, có lúc một tuần hoặc hơn mới được nhận một 

lần. Việc khai thác sử dụng báo, tạp chí của người có uy tín còn hạn chế. 

Việc thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như thăm hỏi, hỗ trợ 

người có uy tín bị ốm đau; thăm viếng, động viên khi người có uy tín và thân 

nhân trong gia đình qua đời có lúc, có nơi chưa được kịp thời; một số xã thực 

hiện chế độ, chính sách không đúng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 của 

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.  

4. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trên 
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Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện chính sách dân 

tộc của các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện và UBND các xã có 

lúc chưa được thường xuyên, chưa sâu sát. 

Một số công chức của các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã trong 

công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc chưa thật chủ động, chưa nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao nên còn để xảy ra những hạn chế, sai sót nêu trên. 

Chế độ chính sách ưu đãi cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số còn hạn chế, một số ít người có uy tín do tuổi cao sức khỏe yếu vì vậy 

việc thực hiện nhiệm vụ và sức lan tỏa chưa được phát huy hiệu quả tốt nhất. 

Một số hộ dân được thụ hưởng chính sách còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, 

không muốn thoát nghèo để được hưởng lợi từ chính sách của Nhà nước, chưa 

chủ động phát huy nội lực để từng bước vươn lên thoát nghèo.   

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Trưởng đoàn thanh tra kiến nghị Trưởng Ban 

Dân tộc tỉnh xử lý như sau: 

1. Đề nghị UBND huyện  

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chỉ đạo làm tốt 

công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ các 

chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo theo quy định. 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện thực hiện tốt 

hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức triển khai 

thực hiện chính sách dân tộc cho UBND cấp xã và các đối tượng được thụ 

hưởng chính sách; xem xét, giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho UBND xã đối với các 

dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng có quy mô nhỏ, thiết kế đơn giản theo quy 

định; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư cho các xã, 

đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ các chủ đầu 

tư thực hiện quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tuân thủ các quy định pháp luật 

hiện hành về đầu tư công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả trong giai đoạn 

tiếp theo. 

Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị, tổ chức có liên quan gắn biển ghi tên công 

trình thuộc Chương trình 135 quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 

01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc theo quy định. 

Chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục đối với các tập thể, cá 

nhân có liên quan trong việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện chính sách 

dân tộc còn để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra nêu 

trên. 

2. Đề nghị UBND các xã  
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Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là các đối tượng trực 

tiếp thụ hưởng chính sách dân tộc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chương trình, 

chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, 

công chức trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn xã trong 

thời gian tới đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.  

Rà soát xắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức phụ trách lĩnh 

vực công tác dân tộc, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong quá trình 

triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới, nhất là cán bộ, 

công chức trực tiếp tham gia thực hiện quản lý, giám sát trong lĩnh vực đầu tư cơ 

sở hạ tầng cần phải được ưu tiên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Bổ sung hoàn chỉnh và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ còn thiếu nêu trên theo 

trình tự thực hiện; Chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục đối với các 

tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách dân tộc còn để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua 

thanh tra nêu trên. 

3. Xử lý về kinh tế 

Đề nghị UBND huyện Đình Lập chỉ đạo chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện) và các đơn vị liên quan thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ 

chờ xử lý số tài khoản 3941.0.1062637.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiến là: 8.512.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu, 

năm trăm mười hai nghìn đồng chẵn). 

 (có Phụ lục số 01 kèm theo) 

4. Yêu cầu UBND huyện Đình Lập, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra và có báo cáo kết quả thực 

hiện Kết luận thanh tra gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 09/10/2022. 

5. Giao Trưởng đoàn thanh tra tham mưu cho Trưởng Ban Dân tộc ban 

hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm qua thanh tra; thực hiện theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Đình Lập; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CM Ban Dân tộc; 

- Đoàn thanh tra 34; 

- Lưu: VT, TTra. 

TRƯỞNG BAN 

                      

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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