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 Ngày 20/8/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kết luận thanh tra 

số 586/KL-TTr, thanh tra việc quản lý ngân sách sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2018-2019.  

Thực hiện quy định pháp luật về thanh tra. Thanh tra tỉnh Lai Châu thông báo 

công khai nội dung kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ 

ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ 

lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm 

đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và 

công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng 

dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn được quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2016, Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu. 

Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Ban 

giám đốc (Giám đốc và 03 phó Giám đốc), Văn phòng sở và 11 đơn vị trực thuộc. 

Trong đó: 05 đơn vị hành chính nhà nước, Khối Văn phòng sở (Văn phòng sở, 

Thanh tra sở, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ), Chi cục Kiểm 

lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối; 03 

đơn vị vừa là cơ quan hành chính nhà nước vừa là đơn vị sự nghiệp: Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi thú y, Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản; 04 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm khuyến nông (giải thể 

tháng 10 năm 2018), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu; Dự án quản lý rừng bền vững và 

đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 (BQL dự án KF8).  

Năm 2018, biên chế được giao: 515 người gồm biên chế công chức: 339 

người, biên chế các đơn vị sự nghiệp 176 người. Biên chế có mặt 462 người 

trong đó biên chế quản lý nhà nước: 308 người, biên chế sự nghiệp 154 người. 

Đến tháng 7/2018 số lượng biên chế được điều chỉnh theo Quyết định số 
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852/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 biên chế được giao: 502 người gồm biên chế 

công chức: 331 người; biên chế các đơn vị sự nghiệp: 121người; Số lượng biên 

chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc đến tháng 8/2018 là 375 

người, trong đó biên chế hành chính 289 người, sự nghiệp 57 người, hợp đồng 

khác 14 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP: 15 người.  

Năm 2019, biên chế giao 393 người, biên chế hành chính 326 người, biên 

chế sự nghiệp 62 người, 05 người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sự nghiệp). Biên chế có 

mặt đến tháng 12/2019 là 357 người, trong đó biên chế hành chính 296 người, sự 

nghiệp 43 người, hợp đồng khác 16 người (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Lai Châu; BQL dự án KF8), hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 02 

người. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp của các sở 

ngành, UBND huyện, thành phố. Công chức, viên chức, người lao động được 

đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có trách nhiệm 

cao đối với nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn gặp không ít khó khăn do lĩnh vực quản lý trên nhiều lĩnh vực, điều kiện 

kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại khó khăn, 

trình độ dân trí thấp, chế độ chính sách thường xuyên có sự thay đổi... 

II. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra việc quản lý ngân sách sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

năm 2018-2019. 

III. KẾT LUẬN THANH TRA 

1. Những kết quả đã đạt được 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện giao cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc sở; hằng năm ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng dự toán thu, chi tài 

chính, việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản tại các đơn vị; thực hiện 

việc lập, giao dự toán, kiểm tra, xét duyệt quyết toán, công khai, minh bạch 

trong hoạt động tài chính, ngân sách, xây dựng chế độ định mức, tiêu chuẩn cơ 

bản đảm bảo theo quy định. Các đơn vị trực thuộc sở đã bám vào các quy định 

của pháp luật, hướng dẫn của ngành để xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. 

Thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao cơ bản đảm 

bảo theo quy định, các khoản chi đều nằm trong dự toán được giao, đảm bảo 

định mức, chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và theo quy chế chi 

tiêu nội bộ đơn vị; công tác hạch toán kế toán, khóa sổ tổng hợp báo cáo quyết 

toán ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước. 
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2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác khảo sát lập dự toán ngân sách hàng năm có nội dung chưa đảm 

bảo theo quy định của pháp luật, chưa sát với tình hình thực tế, dẫn đến số dư dự 

toán bị hủy tại một số đơn vị (Văn phòng điều phối; Chi cục Kiểm lâm). 

Việc chấm dứt hợp đồng lao động chưa qua tuyển dụng làm công tác 

chuyên môn của Sở còn chậm. Năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp thanh toán lương cho 17 lao động 

hợp đồng làm công tác chuyên môn chưa qua tuyển dụng tại các đơn vị sự 

nghiệp (hợp đồng lao động từ trước năm 2018) từ tháng 01/2018 đến tháng 

8/2018. 

Phí, lệ phí hết nhiệm vụ chi năm 2019 để dư trên tài khoản tiền gửi, không 

bố trí sử dụng vào nhiệm vụ chi cho hoạt động thu phí, lệ phí năm 2020 (không 

thực hiện điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2020 phần kinh phí NSNN cấp cho 

hoạt động thu phí và lệ phí tương ứng với kinh phí hết nhiệm vụ chi năm 2019 

đang theo dõi trên tài khoản tiền gửi) số tiền: 246,970 triệu đồng. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y nộp số tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản 

tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước còn chậm theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

Công tác nâng cấp sửa chữa, tại một số công trình sử dụng nguồn vốn sự 

nghiệp có tính chất đầu tư còn tính sai khối lượng nghiệm thu, thanh toán, với số 

tiền 26,530 triệu đồng.  

Chi thanh toán thu nhập tăng thêm bằng tiền mặt, chưa đúng theo quy 

định tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 (Hạt Kiểm lâm: Thành 

phố, Nậm Nhùn, Mường Tè, Tân Uyên (2018), Mường Tè năm 2019). 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, còn để dư tạm ứng kéo dài qua nhiều năm; chưa đề 

xuất xử lý quỹ chống buôn lậu, hết nhiệm vụ chi từ năm 2013 trên tài khoản tiền 

gửi mở tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu, số tiền 228,968 triệu đồng. 

Công tác đôn đốc thu hồi công nợ các khoản chi phí do Trung tâm tư vấn 

quy hoạch khảo sát thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao , 

còm chậm; kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 còn dư lớn (không còn nhu 

cầu sử dụng) chuyển sang năm 2020, số tiền 2.610,695 triệu đồng. 

3. Nguyên nhân, trách nhiệm 

Việc nghiên cứu, cập nhật về chế độ, chính sách của công chức, viên 

chức làm công tác chuyên môn tại Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được thường xuyên, kịp thời; một 

số công chức làm công tác tham mưu việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 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, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chưa sát sao trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo 

quy định. 
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Hợp đồng lao động từ trước năm 2017 chuyển sang, tại thời điểm năm 

2018 tỉnh Lai Châu chưa tổ chức kỳ thi tuyển viên chức. Việc chấm dứt ngay 

hợp đồng lao động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sắp xếp, bố trí viên chức 

làm việc theo yêu cầu vị trí việc làm tại các chi cục (thiếu biên chế). 

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh 

không thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn; chương trình mục tiêu phát triển 

Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 là chương trình mới, có phạm vi và 

nội dung rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn; công tác tham mưu 

ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm còn nhiều lúng túng, 

năm 2019 chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình. 

Một số đơn vị chưa bố trí được kinh phí đo đạc và quy hoạch để thanh 

toán: chưa có sự thống nhất, còn có vướng mắc về hồ sơ thủ tục giữa các đơn vị 

với Trung tâm tư vấn quy hoạch và phát triển nông thôn trực thuộc sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (đã giải thể). 

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 

thuộc sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, các đơn vị trực thuộc Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh và các cá nhân có liên quan đến thời kỳ thanh tra công tác quản 

lý ngân sách tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

1. Về hành chính 

Đề nghị Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 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 công tác quản lý ngân sách năm 2018, 2019 tại Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu trên; chỉ đạo thực hiện khắc phục 

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

2. Về kinh tế 

- Thu nộp ngân sách nhà nước số tiền phát hiện qua thanh tra 502,468 

triệu đồng (Năm trăm linh hai triệu,bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn) 

trong đó: 

+ Phí, lệ phí hết nhiệm vụ chi năm 2019 để dư trên tài khoản tiền gửi; 

không bố trí sử dụng vào nhiệm vụ chi cho hoạt động thu phí, lệ phí năm 2020 

số tiền: 246,970 triệu đồng 

+ Quỹ chống buôn lậu, hết nhiệm vụ chi từ năm 2013 trên tài khoản tiền 

gửi mở tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Lai Châu của Chi cục kiểm lâm, tính 

đến 31/12/2019, số tiền: 228,968 triệu đồng (Bao gồm cả gốc và lãi tiền gửi) 

+ Thanh toán sai khối lượng các công trình nâng cấp, sửa chữa từ nguồn 

sự nghiệp mang tính chất đầu tư số tiền: 26,530 triệu đồng. 

- Số đã thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước: 502,468 triệu đồng (Năm trăm 

linh hai triệu,bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn). 
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 3. Về công tác quản lý 

3.1. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN và các văn 

bản hướng dẫn trong công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách hằng năm, hạn 

chế tình trạng hủy dự toán và kinh phí chuyển nguồn; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, công tác thẩm tra quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp dưới. 

Đối với kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng hết còn dư đến 

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 tướng Chính phủ. Chỉ đạo đôn 

đốc thu hồi công nợ nộp ngân sách nhà nước. 

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đôn 

đốc người thi hành án thực hiện kết luận tại bản án số 53/2008/HSST ngày 

28/4/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.  

3.2. Đối với các đơn vị trực thuộc  

Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác tham mưu xây dựng và triển khai 

kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2016-2020 đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 886/QĐ-TTg 

ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 21/2017/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017. 

Thực hiện nghiêm túc quy định việc chi trả qua tài khoản, các khoản chi 

thanh toán cho cá nhân. Thực hiện đúng các quy định về thu, nộp, quản lý, sử 

dụng nguồn thu phí, lệ phí theo quy định. 

Trên đây là thông báo nội dung Kết luận thanh tra số 586/KL-TT ngày 

20/8/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc thanh tra việc quản lý ngân 

sách sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018-2019./.  

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Phòng NV4 (Đăng cổng TTĐT); 

- Phòng NV1, Văn phòng Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trì 
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