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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

   Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, tại một số 

phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 

 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về 

công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 

29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra. 

Ngày 27/9/2019, Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành Kết luận thanh tra số 

384/KL-TTr, Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây 

dựng, tại một số phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.   

Thanh tra tỉnh Điện Biên thông báo Kết luận thanh tra như sau: 

  1. Những mặt làm được 

- Quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị được 

UBND thành phố giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư đã bám sát các quy định về trình 

tự, thủ tục trong quản lý đầu tư, xây dựng. Trong công tác chuẩn bị đầu tư, Chủ 

đầu tư đã hợp đồng với các đơn vị Tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tiến hành khảo 

sát lập dự án; thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán Hồ sơ dự án được 

phòng chức năng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình và được UBND thành 

phố phê duyệt. Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình, 

được thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền. Chủ đầu tư đã lựa chọn 

các nhà thầu thực hiện dự án, thuê đơn vị thi công xây dựng, thuê đơn vị Tư vấn 

giám sát quá trình thi công các gói thầu xây lắp theo quy định của pháp luật; trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, đơn vị tư vấn đã cơ bản thực hiện đúng 

trách nhiệm, lập các biên bản xử lý kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, biên bản phát 

sinh các khối lượng ngoài hợp đồng v.v.. hồ sơ nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công 

được các bên có liên quan xác lập; lập hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công 

trình, báo cáo giám sát thi công hoàn thành công trình theo đúng quy định hiện 

hành. 

- Tiến độ giải ngân, thanh toán vốn đầu tư cơ bản kịp thời, phù hợp với kế 

hoạch vốn được giao hàng năm. 

- Qua kiểm tra thực tế các công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa 

vào sử dụng cơ bản đáp ứng mục đích, yêu cầu của dự án, phát huy được hiệu quả 

đầu tư. 

2. Những mặt còn tồn tai, sai phạm 
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Qua thanh tra cho thấy còn một số tồn tại, sai phạm trong thực hiện công tác 

đầu tư như sau: 

- Việc chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác quản lý đầu 

tư xây dựng tại một số công trình, dự án đầu tư chưa đầy đủ theo đúng quy định 

của pháp luật: 

+ Một số công trình được thanh tra, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc lập và 

đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi 

trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 

+ Công trình sửa chữa điện chiếu sáng đô thị, thành phố Điện Biên Phủ, do 

phòng Quản lý Đô thị làm Chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn 

công chưa xác định cụ thể các vị trí thay bóng đèn; Quá trình thi công cho bổ sung 

hạng mục đầu tư chưa đúng thủ tục, vượt thẩm quyền. 

+ Công trình Nhà văn hóa Tổ dân phố số 9, phường Mường Thanh, do UBND 

phường Mường Thanh làm Chủ đầu tư: Quá trình thi công Chủ đầu tư cùng các 

đơn vị có liên quan đã tự điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỷ thuật thi công khi chưa 

được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và chưa trình UBND thành phố 

phê duyệt. Công trình Đường bê tông lên bản Tân Quang (giai đoạn III), xã Thanh 

Minh, thành phố Điện Biên Phủ, Chủ đầu tư là UBND xã Thanh Minh, tự điều 

chỉnh cho gia hạn hợp đồng thêm 270 ngày sai thẩm quyền theo quy định tại Điều 

39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. 

- Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, công tác nghiệm 

thu thanh toán một số công trình dự án chưa chính xác. 

- Công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành thực hiện chậm, trong tổng số 

87 công trình được thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng mới chỉ có 17 

công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 05 công trình đang trình phê 

duyệt quyết toán vốn đầu tư. 

3. Nguyên nhân tồn tại, sai phạm 

- Việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư 

xây dựng của một số đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư có những nội dung 

chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định. Công tác lập dự toán, thẩm định, phê 

duyệt dự toán, còn một số nội dung thiếu chính xác, quá trình thương thảo, ký kết 

hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán chưa phát hiện các sai phạm để khắc phục. Công 

tác kiểm tra của UBND thành phố đối với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư 

chưa thường xuyên dẫn đến một số Chủ đầu tư thực hiện sai quy định và thi công 

chậm tiến độ.  

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ một số 

công trình, dự án bị kéo dài, không thực hiện theo đúng quyết định phê duyệt của 

UBND thành phố.   

- Năng lực, trình độ kiến thức chuyên ngành của các đơn vị Chủ đầu tư còn 

hạn chế, vì vậy chưa phát hiện được các tồn tại, sai phạm trong hồ sơ của các công 

trình, dự án. 
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4. Kiến nghị  

- Qua thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ: 

+ Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền: 523,957 triệu đồng; Trong quá 

trình thanh tra, các đơn vị có sai phạm đã nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra 

tỉnh với số tiền: 292,454 triệu đồng; Số tiền còn lại phải thu hồi: 231,503 triệu 

đồng. 

+ Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư họp kiểm điểm làm rõ sai phạm của các tập 

thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Chỉ đạo UBND phường Mường Thanh và cơ quan chuyên môn về xây dựng 

của thành phố thực hiện việc kiểm tra, thẩm định việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật 

công trình Nhà văn hóa Tổ dân phố số 9, phường Mường Thanh, để xác định mức 

độ an toàn của công trình trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp 

luật.   

+ Chỉ đạo các đơn vị Chủ đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, tăng 

cường công tác quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng thời hạn theo 

quy định. 

+ Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, khi triển khai thực hiện 

các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn phải nghiêm túc chấp hành việc lập và 

đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi 

trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 

Trên đây là nội dung Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng 

các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, tại một số phòng, ban, đơn vị trên địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ./. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

      Phan Văn Thống 
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