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THÔNG BÁO 
Công khai nội dung Kết luận thanh tra số 730/KL-TTr  

ngày 15/10/2020 của Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu 

 

Ngày 15/10/2020, Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kết luận thanh 

tra số 730/KL-TTr, thanh tra trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lai Châu việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc quản lý và sử 

dụng ngân sách năm 2018-2019 

Thực hiện quy định tại Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46, Nghị 

định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Thanh tra tỉnh Lai Châu 

thông báo công khai nội dung kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh (UBND); tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai, tài 

nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, 

đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của sở.  

Bộ máy tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường hiện tại gồm: Ban Giám 

đốc sở; Văn phòng; Thanh tra; phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ; Khoáng sản, tài 

nguyên nước; Môi trường và biến đổi khí hậu; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên; 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai.  

Đến thời điểm hiện thanh tra, biên chế được giao cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường là 121 biên chế, có mặt là 116 người (trong đó 37 công chức, 76 

viên chức, 03 hợp đồng lao động). Nam 74 người, chiếm 63,8%; nữ 42 người, 

chiếm 36,2%. Dân tộc thiểu số 09 người chiếm 7,56%.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường 

luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp chặt chẽ với các 

cấp, ngành trong tỉnh; chính sách về tài nguyên, môi trường ngày càng hoàn thiện; 

bộ máy của ngành được củng cố, kiện toàn; đội ngũ công chức, viên chức được 

đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trước công 

việc được giao. Tuy nhiên, do địa bàn quản lý rộng, nhận thức về các quy định 

của pháp luật về tài nguyên và môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn 

chế, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai, các chế độ chính sách bồi thường, giải phóng 
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mặt bằng; ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, 

doanh nghiệp chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết về 

bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; một số quy định về lĩnh vực tài 

nguyên, môi trường chưa thống nhất, còn chồng chéo tạo ra không ít khó khăn 

trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.  

II. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc quản lý và sử dụng ngân 

sách năm 2018-2019.  

III. KẾT LUẬN  

1. Những mặt đã làm được   

 Sở đã kịp thời ban hành, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản 
chỉ đạo, điều hành để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi 
trường trên địa bàn. Các văn bản quy phạm pháp luật được sở tham mưu xây dựng 
cơ bản đã bám sát quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo quy trình, thủ tục, 
các bước lấy ý kiến, thẩm định và được niêm yết công khai theo quy định. 

 Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của sở được thực hiện cơ bản đúng quy trình, thủ tục theo quy định.  

 Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, 
từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên 
và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Công tác lập, giao dự toán ngân sách được thực hiện theo quy định của 
Luật ngân sách, các thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, tỉnh. Đơn vị 
đã chủ động phân khai dự toán được giao, gửi cơ quan tài chính thẩm định, thực 
hiện giao dự toán thu, chi cho văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc theo quy 
định.  

 Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng, ban hành quy chế chi 
tiêu nội bộ để làm căn cứ thực hiện; chấp hành các chính sách, chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định hiện hành của nhà nước, các 
khoản chi đều nằm trong dự toán được giao, đảm bảo định mức và chế độ tiêu 
chuẩn theo quy định của nhà nước và theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, 
đơn vị. Công tác chấp hành dự toán thu, chi cơ bản đúng theo quy định.  

 Công tác khóa sổ, lập báo cáo quyết toán được các đơn vị thực hiện theo 
quy định của Luật ngân sách nhà nước. Việc công khai dự toán, quyết toán thực 
hiện theo quy định. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Việc tham mưu hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố còn 
chậm so với quy định. Chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất các cấp chưa cao. Chất lượng công tác tổng hợp danh mục các công trình, 
dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của một số địa phương chưa sát 
với nhu cầu sử dụng đất dẫn đến còn phát sinh nhiều công trình, dự án phải điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Việc thực hiện một số 
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chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại các huyện, thành phố còn thấp so 
với kế hoạch được phê duyệt.  

Việc tham mưu giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất còn có tồn tại như: Việc tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giao đất, cho thuê 
đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Lai 
Châu còn có nội dung chưa đảm bảo quy định, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải 
truy thu là 1.106.096.000 đồng. 

Một số dự án chậm triển khai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; một 
số dự án đã triển khai trước khi có quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất nhưng chưa được kiểm tra, xử lý theo quy định; việc xác định, chuyển thông tin 
cho cơ quan thuế để thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa còn có dự án chưa 
đảm bảo như xác định thiếu diện tích 2.400,8 m2  đất trồng lúa 2 vụ chuyển mục 
đích tương ứng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa chưa thu của chủ đầu tư 
(dự án thủy điện Pắc Ma), số tiền 40.813.000 đồng.   

Một số hồ sơ thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, xác nhận  
khu vực, khối lượng thu hồi khoáng sản còn thiếu thủ tục như: Thiếu phiếu nhận 
xét, đánh giá của thành viên hội đồng,thiếu biên bản giám sát hạng mục lấy mẫu, 
biên bản thi công, biên bản ngừng thi công các hạng mục công trình, kế hoạch 
khai thác, biên bản kiểm tra thực tế tại hiện trường ...  

Xác định và thu thiếu tiền phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu 
giá, số tiền 22.000.000 đồng.  

Việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Áp dụng không đúng trữ 
lượng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 69, Nghị định 
158/2017/NĐ-CP; tính sai giá tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định tại 
Điểm b, Khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2017/TT-BTNMT, số tiền 164.923.000 
đồng.  

Tính thiếu tiền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ 
đầu tư dự án Khu lâm viên thành phố Lai Châu, số tiền 6.200.000 đồng.   

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chưa 
bám sát quy định; chậm tham mưu ban hành văn bản đôn đốc thực hiện kết luận 
thanh tra; không thực hiện việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra đối với 
trường hợp chưa thực hiện xong kết luận thanh tra theo quy định.  

Công tác lập, giao dự toán một số nội dung còn chưa sát, số kinh phí kết 
dư cuối năm còn lớn phải thực hiện chuyển nguồn hoặc hủy dự toán.  Phí và lệ 
phí chưa sử dụng hết năm 2019 để dư trên tài khoản tiền gửi, không bố trí sử 
dụng vào nhiệm vụ chi cho hoạt động thu phí và lệ phí của năm 2020 (đơn vị 
không thực hiện điều chỉnh giảm số kinh phí chi thường xuyên do ngân sách 
đảm bảo năm 2020 tương ứng với phần kinh phí hết nhiệm vụ chi năm 2019) số 
tiền 59.580.000 đồng.  

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn chưa nêu đủ căn cứ pháp lý, 
một số nội dung chi chưa được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của 
các đơn vị được thanh tra. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường còn sử 
dụng lượng tiền mặt lớn để thanh toán các khoản chi chưa đúng theo quy định. 
Đơn vị chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.  



4 

 

3. Nguyên nhân, trách nhiệm  

Lĩnh vực quản lý của sở rộng, có tác động trực tiếp đến nhiều tổ chức, cá 
nhân; khối lượng công việc được giao lớn, phức tạp cần phải có sự phối hợp với 
các cơ quan, địa phương liên quan để giải quyết.  

Một số quy định pháp luật giữa các ngành, lĩnh vực còn chưa thống nhất, 
thường xuyên thay đổi, chậm ban hành hướng dẫn; việc chấp pháp luật về tài 
nguyên, môi trường của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số đơn vị trực thuộc, nguồn lực đầu 
tư cho ngành để thực hiện các đề án về tài nguyên và môi trường còn hạn chế; 
cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường còn chưa đầy đủ; một số dự án chưa 
được phê duyệt dự toán để triển khai thực hiện.  

Sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành có lúc, có việc chưa kịp thời, 
đồng bộ, chưa chủ động tham mưu lĩnh vực được giao; việc nghiên cứu, cập 
nhật về chế độ, chính sách của một số công chức, viên chức làm công tác 
chuyên môn tại văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường chưa được thường xuyên, kịp thời; một số công chức làm công tác tham 
mưu tại sở và đơn vị trực thuộc sở, chưa chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao, kinh nghiệm và năng lực tham mưu, quản lý có mặt còn hạn chế; 
lãnh đạo sở và một số đơn vị trực thuộc sở, có thời điểm chưa sát sao trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.   

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc sở, Phó 
Giám đốc sở phụ trách, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có liên quan và 
đơn vị trực thuộc sở (Thanh tra sở; Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ; phòng 
Khoáng sản và tài nguyên nước; phòng Môi trường và biến đổi khí hậu; Văn 
phòng đăng ký đất đai; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên; Trung tâm quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường) và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra trách 
nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ được giao, việc quản lý và sử dụng ngân sách năm 2018-2019.  

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ   

1. Về hành chính  

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp kiểm điểm, xác định 

rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc quản lý và sử dụng 

ngân sách năm 2018-2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo thực hiện 

khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm qua công tác thanh tra.  

2. Về kinh tế  

- Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền 293.516.000 đồng (Hai trăm 

chín ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn đồng), trong đó:  

+ Tính sai giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số tiền 

164.923.000 đồng;  

+ Tính sai tiền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, số tiền 
6.200.000 đồng;   
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+ Tính sai phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực 
chưa thăm dò khoáng sản, số tiền 22.000.000 đồng;  

+ Khoản thu phí và lệ phí (năm 2019) hết nhiệm vụ chi 59.580.000 đồng;  

+ Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 40.813.000 đồng.  

(Có biểu chi tiết sai phạm kiến nghị thu hồi kèm theo) 

- Đề nghị Cục thuế tỉnh Lai Châu, truy thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
đã được UBND tỉnh giao, cho thuê đối với Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu 
đến thời điểm 31/7/2020, số tiền 1.106.096.000 đồng (Một tỷ, một trăm linh sáu 
triệu, không trăm chín sáu nghìn đồng), nộp vào NSNN theo quy định. 

3. Về công tác quản lý  

3.1. Đối với UBND tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Kế hoạch và Đầu tư khi thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án khai thác khoáng sản cần 
căn cứ vào trữ lượng và công suất khai thác đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt để thẩm định nội dung về thời hạn hoạt động của dự án phù hợp với các 
quy định của pháp luật và đề xuất của doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn chủ động trong 
kế hoạch đầu tư, phương án khai thác và khả năng thu hồi vốn sau khi đã thực 
hiện khảo sát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng mỏ.  

Đề nghị UBND tỉnh kịp thời xem xét phê duyệt dự toán các dự án trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường để triển khai thực hiện góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường. 

3.2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực 
thuộc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến 
độ, chất lượng, hiệu quả công việc. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử 
dụng ngân sách tại đơn vị. 

Chỉ đạo Văn phòng Sở làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc sở trong 
việc kiểm tra, hướng dẫn, xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc 
trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện đảm bảo 
theo quy định.  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản còn lại theo đúng trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết 

kế khai thác tại dự án khai thác đá granit làm vật liệu xây dựng thông thường và 

đá quarzit xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên; dự án khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên các suối Nậm Mạ, Nậm Tăm, Nậm Búng thuộc xã Nậm 

Tăm, xã Pa Khóa khi được UBND tỉnh gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. 

Chỉ đạo thanh tra sở và các phòng chuyên môn tăng cường công tác thanh, 
kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan 
đến lĩnh vực quản lý của ngành, nhất là đối với các lĩnh vực về đất đai, khoáng 
sản và môi trường. 
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Đối với kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng hết còn dư đến ngày 
31/12/2019, cần xác định đủ nhu cầu cải cách tiền lương năm 2020 theo lộ trình, 
số còn lại phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh cho phép điều chỉnh 
thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội theo khoản 7, điều 3, Nghị quyết 
số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách năm 2020 và khoản c, điều 2, Quyết 
định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tưởng Chính phủ. 

3.3. Đối với Cục thuế tỉnh 

Tăng cường công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
trong việc xác định mục đích, hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức được giao 
đất, cho thuê đất để xác định các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai; việc miễn, 
giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là Thông báo công khai nội dung kết luận số 730/KL-TTr ngày 
15/10/2020 của Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu về thanh tra trách nhiệm của Sở 
Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, 
việc quản lý và sử dụng ngân sách năm 2018-2019./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                                 
- Phòng NV 4 (đăng cổng TTĐT); 
- Văn phòng, NV1, NV2 Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT, HSTTr. 

                                                                                     

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trì 
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