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Ngày 13/01/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra 

số 20/KL-TTr việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

và xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Nậm Nhùn. 

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 thông báo 

công khai nội dung kết luận thanh tra như sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hỗ 

trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây 

dựng nông thôn mới tại UBND huyện Nậm Nhùn. 

II. KẾT LUẬN THANH TRA 

1. Những kết quả đã đạt được 

Qua công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Nậm Nhùn năm 

2018-2019 cho thấy: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, 

UBND huyện hàng năm đã ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật để tổ 

chức thực hiện. Kịp thời thành lập và kiện toàn Ban tiếp công dân, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thực hiện việc niêm yết công khai nội quy, 

quy chế, lịch tiếp công dân, việc tiếp công dân định kỳ và thường xuyên cơ bản 

đảm bảo theo quy định. 

Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết tương đối kịp 

thời, đảm bảo quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định Thông tư số 07/2013/TT-

TTCP, ngày 31/10/2013, Thông tư số 02/2016/TT-TTCP, ngày 20/10/2016 của 

Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-

TTCP, ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của 
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Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo. Chất lượng giải quyết đơn 

đã được nâng cao, các vụ việc sau khi có quyết định giải quyết, về cơ bản đã được 

tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. 

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 

Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đảm bảo 

theo quy định. UBND huyện đã tập trung phân bổ vốn cho các công trình, dự án 

thiết yếu, chi tiết cho từng dự án theo quyết định phân bổ của UBND tỉnh và đề 

nghị của UBND các xã, thị trấn. Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm chỉ 

đạo, đồng thời tăng cường sự giám sát của cộng đồng và người dân trong suốt quá 

trình xây dựng và thực hiện chương trình. Các công trình, dự án được đầu tư đã 

phát huy hiệu quả, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông...được cải thiện, 

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần quan trọng 

trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh-quốc phòng. 

Công tác kế toán, quyết toán nguồn vốn chương trình MTQG năm 2018, 

2019 đã được tổng hợp quyết toán theo niên độ ngân sách quy định của Luật 

NSNN năm 2015, Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, thực hiện lập, 

thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho công tác tiếp công dân còn chưa 

đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật tiếp công dân, UBND xã, thị trấn chưa bố 

trí được phòng tiếp dân riêng đang thực hiện tiếp công dân chung với bộ phận 

một cửa. Công tác giải quyết đơn, một số vụ việc, nhất là trong giải quyết đơn 

liên quan đến đất đai còn kéo dài, khiếu kiện đông người, gửi đơn vượt cấp. Việc 

sắp xếp hồ sơ giải quyết đơn tố cáo chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 26, 

thông tư số 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. 

- Việc thanh toán chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn chưa kịp thời, chưa thực 

hiện giao dự toán kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan đến việc tiếp công dân, xử 

lý, giải quyết đơn. 

- Việc phân bổ và giao dự toán kinh phí cho Ban quản lý dự án và UBND các 

xã thị trấn còn chậm chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 

349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Năm 2018 chưa bố trí được 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương cho các dự án đầu tư phát triển thuộc 

Chương trình MTQG. 

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

thời điểm thanh tra có 31 công trình1/37 công trình2 dự án hoàn thành chưa đảm 

                                           
1 Gồm: 04 công trình do BQLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn làm CĐT; 27 công trình do UBND các 

xã làm chủ đầu tư. 
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bảo thời gian theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và 

Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

- Việc thực hiện quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư tại Ban quản 

lý CTXDCB huyện có13/13 công trình chưa thực hiện phê duyệt biểu tiến độ thi 

công chi tiết; Công trình Đường Phiêng Luông - Huổi Pết, xã Nậm Hàng; dự án 

Nâng cấp đường giao thông từ bản Nậm Manh đến bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh 

trong quá trình thi công phải điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình, điều chỉnh 

hướng tuyến, điều chỉnh dự toán; Các Nhà thầu khảo sát thiết kế, thi công, lập 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dự án thi công chưa thực hiện quyền giám sát 

tác giả. 

UBND xã, thị trấn có 24/24 công trình, dự án ghi chép nhật ký thi công 

chưa đảm bảo theo quy định tại Công văn số 2275/UBND-TH ngày 12/12/2017 

của UBND tỉnh Lai Châu. Có 21/24 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng nhưng không lập bản vẽ hoàn công. 

- Kiểm tra 33/37 công trình còn sai sót trong việc tính toán khối lượng, áp 

sai mã hiệu, sai đơn giá, sai chi phí quản lý dự án, chênh lệch số tiền là 302,714 

triệu đồng (trong đó: 13/13 công trình, dự án do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư 

số tiền 101,187 triệu đồng; 20/24 công trình dự án do UBND các xã làm chủ đầu 

tư số tiền 201,527 triệu đồng). 

3. Nguyên nhân  

Cơ chế, chính sách, pháp luật có nhiều thay đổi, việc nắm bắt, nghiên cứu 

các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của một số công chức, nhất là cấp xã còn chưa sâu, dẫn đến việc 

giải thích, hướng dẫn, trả lời, đối thoại chưa thuyết phục, hiệu quả giải quyết một 

số vụ việc chưa đáp ứng yêu cầu 

Nguồn vốn cho thực hiện chương trình, dự án còn hạn chế, chưa đáp ứng 

với yêu cầu phát triển, việc huy động vốn của huyện còn gặp nhiều khó khăn, trụ 

sở làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị vẫn đang trong 

quá trình xây dựng, do đó nhiều nơi làm việc, địa điểm tiếp công dân, giải quyết 

đơn… điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, diện tích làm việc chưa đảm bảo 

quy định hiện hành.  

 Các dự án, công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 

xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn rộng, chia cắt, giao thông đi 

lại khó khăn, vật liệu xây dựng ở một số địa bàn thiếu, phải vận chuyển xa, thời 

tiết diễn biến thất thường, mùa mưa thường gây ra sạt lở, ách tắc giao thông vì 

vậy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, công trình. 

Trình độ, năng lực công tác quản lý đầu tư xây dựng cấp xã còn chưa đáp 

ứng yêu cầu về phân cấp quản lý, một số công chức, viên chức tham mưu, giúp 

                                                                                                                                      
2 Gồm 10 công trình do BQLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn làm CĐT; 27 công trình do UBND các 

xã làm chủ đầu tư 
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việc thực hiện công tác quản lý dự án có mặt còn hạn chế, việc nắm bắt cơ chế, 

chính sách có lúc chưa kịp thời, dẫn đến có sai xót trong việc lập, thẩm định, phê 

duyệt dự toán một số công trình. 

Việc kiểm tra, đôn đốc của một số phòng, ban chưa thật sự quyết liệt, nhất là 

UBND các xã chưa nghiêm túc trong việc lập gửi phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành. Một số nhà thầu chưa phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự 

án trong khâu hoàn thiện hồ sơ hoàn công, dẫn đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ 

hoàn công của một số nhà thầu thi công còn chậm, đã ảnh hưởng tới công tác lập báo 

cáo và quyết toán dự án hoàn thành. 

4. Trách nhiệm 

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ 

đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

và xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Nậm Nhùn năm 2018-2019, còn có 

những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND 

huyện thời kỳ trước, trách nhiệm liên quan của các cá nhân được giao phụ trách 

lĩnh vực, các phòng ban chuyên môn, trách nhiệm trực tiếp thuộc Chủ tịch UBND 

các xã: Thị trấn, Mường Mô, Lê Lợi, Nậm Manh, Pú Đao, Nậm Hàng, Trung Chải 

và các cá nhân công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị xử lý về hành chính 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác 

định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện 

Nậm Nhùn năm 2018-2019 còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế Thanh tra tỉnh đã 

kết luận. 

2. Kiến nghị xử lý về kinh tế 

2.1. Đối với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra 302,714 triệu đồng 

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 293,579 triệu đồng; Trong đó: Ban 

quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn: 101,187 triệu 

đồng; UBND các xã, thị trấn: 192,392 triệu đồng3 

- Giảm trừ thanh toán số tiền: 9,135 triệu đồng (UBND xã Trung Chải) 

( UBND huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình xây dựng 

cơ bản huyện và UBND các xã, thị trấn thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của 

Thanh tra tinh, số tiền: 293,579 triệu đồng ( đạt 100%) theo quyết định số 

120/QĐ-TTr ngày 11/12/2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu ). 

                                           
3 UBND xã Mường Mô: 10,281trđ; UBND xã Nậm Manh: 3,736 trđ; UBND xã Pú Đao: 15,766trđ; UBND xã 

Nậm Hàng: 58,671trđ; UBND xã Trung Chải: 88,522trđ; UBND xã Lê Lợi: 14,171trđ; UBND thị trấn Nậm Nhùn: 

1.245trđ. 



 5 

2.2. Đối với kinh phí kết dư năm 2019 đã hết nhiệm vụ chi số tiền 532 

triệu đồng 

Nộp trả ngân sách tỉnh số tiền 338 triệu đồng (Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới: 16 triệu đồng; Chương trình 135: 322 triệu đồng) theo công 

văn số 2590/UBND-TH ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh lai Châu thực hiện các 

kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước. Nộp trả ngân sách tỉnh theo kết luận 

thanh tra tỉnh nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (chương trình 

30a) số tiền: 195 triệu đồng 

3. Kiến nghị về công tác quản lý đối với UBND huyện Nậm Nhùn 

Chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân.  

Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị 

cho trụ sở, địa điểm tiếp công dân, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những 

người làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết  đơn theo Quyết định số 

39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, BQLDA các công trình XDCB huyện, 

UBND xã, thị trấn, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về trình tự thủ 

tục đầu tư, nâng cao trách nhiệm trong việc lập, thẩm định phê duyệt dự toán 

nhằm tránh các sai sót. Thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo quyết toán, thẩm 

tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định pháp luật.  

4. Thực hiện kết luận thanh tra 

Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc 

các nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại 

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về thực hiện kết 

luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh đồng thời gửi Thanh tra 

tỉnh sau 30 ngày kể từ ngày kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật. 

Trên đây là nội dung công khai kết luận thanh tra số 20/KL-TTr ngày 

13/01/2021 của Thanh tra tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Phòng NV4 (Công khai trên trang TTĐT); 

- Phòng NV1; 

- Lưu: VT, HSTTr. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Như Ngọc Cương 
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