
 UBND TỈNH LAI CHÂU 

THANH TRA TỈNH 

 

Số:        /TB-TTr 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày     tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công khai Kết luận thanh tra  

 

 

Ngày 07/9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kết luận thanh 

tra số 621/KL-TTr, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ 

quyền hạn của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh về quản lý tài 

chính, ngân sách năm 2018 - 2019.  

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

báo công khai kết luận thanh tra như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh được thành lâp̣ theo 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30/09/2009 của UBND tỉnh Lai Châu; 

Quyết điṇh số 589/QĐ-UBND, ngày 13/6/2017 v/v sửa đổi, bổ sung Quyết điṇh 

số 1528/QĐ-UBND ngày 30/09/2009 của UBND tỉnh; Ban Quản lý Trung tâm 

Hành chính - Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, 

được ngân sách đảm bảo 100% kinh phí hoạt động, có chức năng, nhiệm vụ giúp 

UBND tỉnh quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất khu Trung tâm Hành chính 

- Chính trị tỉnh; bảo dưỡng tài sản, sửa chữa, duy tu, nâng cấp các công trình, công 

tác vệ sinh môi trường; thường trực, bảo vệ khu trung tâm Hành chính - Chính trị 

tỉnh, trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Quảng trường Nhân dân, khu Tượng đài 

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 

khác theo chỉ đạo của tỉnh. 

Tổ chức bộ máy của đơn vị hiện nay, thành lập 02 phòng chuyên môn: 

Phòng Tổ chức Hành chính - Nghiệp Vụ và Phòng Bảo vệ; Tổng biên chế được 

giao năm 2019 là 41 người, tổng số viên chức, lao động hiện có là 38 người, cơ 

cấu gồm: Trưởng ban, 01 phó Trưởng ban; Phòng Tổ chức Hành chính - Nghiệp 

Vụ: 13 người; Phòng Bảo vệ: 23 người. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 02 người; 

Đại học: 12 người; Cao đẳng: 04 người; Trung cấp: 04 người; khác: 16 người; 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 02 người, Trung cấp 08 người. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý Trung tâm Hành 

chính - Chính trị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của đơn vị cũng còn 

gặp nhiều khó khăn: phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc nhiều, phát 

sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất, đội ngũ viên chức, người lao động năng lực, kinh 

nghiệm thực tiễn quản lý có mặt còn hạn chế, nhất là việc nghiên cứu, nắm bắt 

cơ chế chính sách, tài chính, chế độ kế toán mới... Song với sự đoàn kết, nỗ lực 
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cố gắng, khắc phục khó khăn của viên chức, người lao động, Ban Quản lý Trung 

tâm Hành chính - Chính trị tỉnh những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính 

trị được giao. 

II. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của 

Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh về quản lý tài chính, ngân sách 

năm 2018 - 2019. 

III. KẾT LUẬN THANH TRA 

1. Những kết quả đã đạt được 

Qua công tác thanh tra cho thấy, đơn vị đã quan tâm triển khai, quán triệt 

các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước của trung ương và địa phương. 

Công tác lập, giao dự toán ngân sách nhìn chung đã đáp yêu cầu trong công tác 

quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở các nguồn kinh phí được UBND 

tỉnh giao, đơn vị đã chủ động phân khai dự toán, gửi cơ quan tài chính thẩm định 

và tổ chức triển khai thực hiện. 

Việc thực hiện chi ngân sách đã bám sát nhiệm vụ, dự toán được giao, các 

khoản chi được thực hiện theo chính sách chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành. 

Công tác kế toán cơ bản đảm bảo theo các quy định pháp luật về kế toán, Thông 

tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ 

kế toán hành chính sự nghiệp. Đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ, mở sổ sách, tài khoản kế toán, để theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh, quản lý, khai thác, có hiệu quả nguồn vốn, tài sản, phục vụ tốt các 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thực hiện việc lập, gửi báo cáo quyết toán và xét duyệt quyết toán theo quy 

định, đảm bảo yêu cầu, thời gian theo quy định tại Quyết định 313/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm 

định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác lập, giao dự toán một số nội dung còn chưa sát, quá trình tổ chức 

thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung, số kinh phí kết dư cuối năm còn lớn (năm 

2018 là 3.065.617.740 đồng; năm 2019 là 3.537.231.584 đồng), phải thực hiện 

chuyển nguồn và hủy dự toán.  

Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ chưa có văn bản tham gia ý kiến của 

tổ chức Công đoàn, một số nội dung quy định mức chi không nêu rõ văn bản thực 

hiện; chưa sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi khi chính sách đã có sự thay đổi; 

chưa kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi các quyết định không còn 

phù hợp, không đúng thẩm quyền như: Quyết định đơn giá cho thuê tài sản công; 

Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh V/v ban hành 

đơn giá vệ sinh công nghiệp khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh cho phù 
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hợp quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/ 12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Công tác quản lý tài chính có nội dung còn chưa chặt chẽ: hợp đồng và 

thanh lý hợp đồng cho thuê hội trường không đảm bảo tính pháp lý, một số hồ sơ 

thanh toán chưa ghi đầy đủ thông tin trên chứng từ, hóa đơn thiếu chữ ký người 

mua, người bán hàng; thanh toán công tác phí không có văn bản, kế hoạch cử cán 

bộ đi công tác; sữa chữa không có giấy báo hỏng, không có xác nhận của thủ 

trưởng đơn vị; chi sửa chữa thiết bị, điện nước, điều hòa, mạng, chi thay thế đèn 

pha quảng trường nhân dân không có biên bản xác định hiện trạng, nguyên nhân 

sửa chữa, thay thế, không thể hiện vị trí, địa điểm thay thế. 

Việc thực hiên chế độ kế toán còn chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, 

đơn vị chưa mở đầy đủ sổ sách kế toán để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sịnh 

như: sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả, sổ tài sản cố định không xác định 

nguyên giá của từng TSCĐ; số liệu sổ sách kế toán với bảng cân đối số phát sịnh 

và báo cáo tài chính chưa thống nhất. Việc hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế 

như: hạch toán tài khoản Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ, thu hoạt động 

ngân sách cấp; xác định kết quả lãi (thâm hụt) lũy kế; hạch toán tăng giảm TSCĐ, 

khấu hao và hao mòn TSCĐ; các khoản chi phúc lợi tập thể, chi khen thưởng, chi 

thu nhập tăng thêm, chi các ngày lễ, tết không đúng quy định tại Thông tư 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế 

toán hành chính, sự nghiệp. 

Chưa thực hiện việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước các quý, 6 tháng, năm 2018,2019, và chưa công khai quyết toán NSNN năm 

2018, 2019 theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính hưóng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tố 

chức được ngân sách nhà nưóc hỗ trợ. 

Việc sửa chữa, nâng cấp các công trình: Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh; 

khu nhà hợp khối; Đường đi bộ nối bãi đỗ xe với khu hợp khối các cơ quan hành 

chính tỉnh; lát nền tầng hầm nhà A khu hợp khối còn có sai sót số tiền 39.682.000 

đồng (trong đó: sai đơn giá 35.714.000 đồng, sai khối lượng 3.968.000 đồng). 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế và trách nhiệm 

Năm 2018 là năm đầu thực hiện chế độ kế toán mới theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, do chế độ kế toán mới có 

nhiều thay đổi, việc nghiên cứu, nắm bắt của viên chức làm công tác kế toán chưa 

đầy đủ, chưa sâu, năng lực, kinh nghiệm có mặt còn hạn chế, do đó việc áp dụng 

chế độ kế toán mới còn có sai sót, nhất là trong việc hạch toán tài khoản kế toán 

theo hình thức kế toán doanh nghiệp. 

Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 

tra, có việc còn chưa sâu sát, viên chức làm công tác tham mưu, giúp việc trách 
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nhiệm chưa cao dẫn đến công tác quản lý có mặt còn hạn chế như: chưa kịp thời 

tham mưu sửa đổi quy định, nội dung quy chế chi tiêu nội bộ không còn phù hợp; 

việc ký hợp đồng không đảm bảo tính pháp lý, một số hồ sơ thanh toán, sửa chữa, 

thay thế chưa đầy đủ, áp sai đơn giá, chưa thực hiện tốt việc công khai ngân sách 

theo quy định. 

Việc bàn giao tài sản, trang thiết bị của Sở Xây dựng cho Ban quản lý Khu 

trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh chưa đầy đủ (không xác định giá trị từng 

tài sản) do đó kho khăn cho đơn vị trong việc điền các thông tin mở sổ, thẻ chi 

tiết TSCĐ, trong việc hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản cố định. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên tại Ban quản lý Trung tâm Hành chính - 

Chính trị tỉnh trước hết trách nhiệm thuộc về Trưởng ban và Phó Trưởng ban phụ 

trách theo lĩnh vực được phân công; trách nhiệm trực tiếp thuộc Trưởng phòng tổ 

chức hành chính – nghiệp vụ; kế toán và cá nhân có liên quan trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị xử lý về hành chính 

Trưởng ban Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tổ chức 

kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế 

trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách năm 2018, 2019 

Thanh tra tỉnh đã kết luận. 

2. Kiến nghị xử lý về kinh tế 

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 64.731.636 đồng, trong đó:  

+  Kinh phí hết nhiệm vụ chi kết dư từ các năm trước: 2.300.000 đồng. 

+  Kinh phí bán hồ sơ mời thầu hết nhiệm vụ chi : 22.749.636 đồng. 

+ Chi sai đơn giá, khối lượng số tiền: 39.682.000 đồng. 

- Kiến nghị khác:  

+ Đối với các khoản chi hạch toán chưa đúng quy định về chi phúc lợi tập 

thể, chi khen thưởng, chi thu nhập tăng thêm, chi các ngày lễ, tết số tiền 

1.010.837.428 đồng yêu cầu đơn vị hạch toán, xác định kết quả, trích lập lại các 

quỹ và điều chỉnh hạch toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 

của Bộ Tài chính. 

+ Đơn vị làm việc với sở Xây dựng để xác định giá trị TSCĐ đang theo dõi 

trên sổ sách kế toán, thực hiện điều chỉnh giảm giá trị TSCĐ; đồng thời hạch tăng 

giá trị TSCĐ khi mua mới thay thế bộ điều khiển trung tâm hệ thống điều hòa 

trung tâm; thay thế Switch mạng; thay thế máy nén điều hòa trung tâm tầng 1 nhà 

F, tủ chống sét số tiền 858.025.100 đồng; xác định khấu hao, hao mòn tài sản cố 

định theo quy định hiện hành. 

3. Kiến nghị về công tác quản lý 
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3.1. Kiến nghị với UBND tỉnh Lai Châu: 

- Chỉ đạo sở Xây dựng Lai Châu, rà soát, bàn giao đầy đủ hồ sơ, xác định chi 

tiết giá trị từng tài sản cố định, trang thiết bị cho Ban quản lý Trung tâm Hành chính 

- Chính trị tỉnh để quản lý, hạch toán kế toán theo quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo Sở Tài chính, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh 

V/v ban hành đơn giá vệ sinh công nghiệp khu Trung tâm Hành chính-Chính trị 

tỉnh; Ban hành Quyết định đơn giá sử dụng, cho thuê tài sản công Khu trung tâm 

Hành chính-Chính trị tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài 

sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Thông 

tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 

dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3.2. Kiến nghị với Sở Tài chính Lai Châu 

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi các quy định về quản lý tài 

sản công, định mức sử dụng NSNN cho công tác vệ sinh công nghiệp, sửa chữa, 

duy tu, bảo dưỡng,..các công trình Khu trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh cho 

phù hợp với chính sách chế độ tài chính hiện hành. 

- Thông qua công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm cần tăng 

cường hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kế 

toán, hạch toán theo đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

3.3. Kiến nghị với Sở Xây dựng Lai Châu 

Thực hiện quyết toán hàng năm đối với số tiền cho thuê nhà ở công vụ theo 

đúng quy đinh tại khoản 2, 3 Điều 11 chương III Thông tư 124/2016/TT-BTC 

ngày 03/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho 

thuê, mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi cho 

thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. 

3.4. Đối với Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách nhà nước; Chỉ thị 

số 31/CT-TTg ngày 8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước; 

Công văn 2196/UBND KTN ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các chính 

sách tài chính hiện hành, chấp hành tốt các quy định về ký kết hợp đồng, thủ tục, 

hồ sơ thanh toán, chế độ hóa đơn chứng từ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi 

tiêu ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 



6 

 

  

Xây dựng đề án quản lý, sử dụng tài sản công, sửa đổi đơn giá vệ sinh công 

nghiệp khu Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình 

UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài 

sản công, thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Chấp 

hành tốt việc lập, gửi báo cáo tài chính, việc công khai ngân sách theo quy định. 

Trên đây là Thông báo công khai Kết luận thanh tra số 621/KL-TTr, ngày 

07/9/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật và nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị 

tỉnh về quản lý tài chính, ngân sách năm 2018-2019./. 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng, NV1; 

- Trang thông tin điện tử cơ quan; 

- Lưu: NV4, HSTTr. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Như Ngọc Cương 
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