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KẾT LUẬN 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước  

về lĩnh vực xây dựng cơ bản tại UBND thị trấn Quy Đạt 

                            

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 10/8/2021 của Chánh thanh tra huyện 
Minh Hóa về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực 
xây dựng cơ bản tại UBND thị trấn Quy Đạt giai đoạn 2019 - 2020. Căn cứ Kế hoạch 
thanh tra được duyệt, từ ngày 20/8/2021 đến ngày 23/9/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành 
thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản tại 
UBND thị trấn Quy Đạt, Ban quản lý thị trấn Quy Đạt (chủ đầu tư) và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến các công trình xây dựng được thanh tra. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 25/BC-ĐTTr ngày 28/9/2021 của Đoàn Thanh 
tra, Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Thị trấn Quy Đạt là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Minh 
Hóa. Thực hiện Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng 
Bình, huyện Minh Hóa có xã Quy Hoá sáp nhập vào thị trấn Quy Đạt kể từ ngày 01 
tháng 02 năm 2020. Hiện nay, toàn thị trấn có tổng diện tích tự nhiên 1.527,23 ha, 
trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.116,81 ha, thị trấn có 05 tiểu khu, 02 tổ dân phố 
và 04 thôn, có 2.312 hộ với 8.062 khẩu. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã 
hội của huyện nhưng nền kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề 
nhỏ lẻ; các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có phát 
triển nhưng chiếm tỷ lệ thấp; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng nhưng 
chưa đồng bộ, đang còn thiếu; đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ 
cận nghèo còn khá cao. Trong 02 năm 2019 - 2020, thị trấn Quy Đạt đã được nhà 
nước đầu tư nhiều dự án xây dựng từ nguồn vốn ngân sách huyện, chương trình 135 
và một số chương trình khác, đã được triển khai đem lại hiệu quả cao cho cộng đồng 
và người dân được hưởng lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
đô thị văn minh. Nhân dân trên địa bàn thị trấn luôn đồng tình ủng hộ việc xây dựng 
các công trình xây dựng trên địa bàn, nên việc giải phóng mặt bằng được tiến hành và 
hoàn tất rất nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thi công công 
trình đúng tiến độ. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Tranh thủ được sự đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn từ các chương trình, dự án, (chương 
trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và một số chương 
trình khác, đặc biệt là nguồn đầu tư từ ngân sách tỉnh, huyện) đã được triển khai đem lại 
hiệu quả cao cho cộng đồng và người dân được hưởng lợi, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. 

 Đảng ủy, HĐND thị trấn đã có chủ trương, nghị quyết lãnh đạo sát đúng; 
UBND thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác quản lý 
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điều hành của lãnh đạo UBND; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa chính quyền, 
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác 
triển khai thực hiện luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận cao của nhân 
dân trong thị trấn. 

Trong những năm qua, được sực quan tâm đầu tư của Đảng và nhà nước do đó 
tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn Quy Đạt có nhiều chuyển biến rõ rệt, cơ cấu 
kinh tế được dịch chuyển theo hướng tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội luôn được giữ vững ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không 
ngừng được cải thiện; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư 
đồng bộ từng bước hoàn thiện, thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt, góp 
phần chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại. 

2. Công tác tổ chức thực hiện quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng 

Trong 02 năm (2019 - 2020), UBND thị trấn Quy Đạt thực hiện làm chủ đầu tư 16 
công trình.  

- Tổng  mức đầu tư: 23.703.993.000 đồng.  

Trong đó:  

+ Năm 2019, có 08 công trình, với tổng mức đầu tư 18.867.203.000 đồng; 

+ Năm 2020, có 08 công trình, với tổng mức đầu tư: 4.836.790.000 đồng; 

- Tổng số công trình được thanh tra: 16 công trình. 

 (Chi tiết tại Phụ lục số 01). 

Qua thanh tra nhận thấy: 

2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư   

Qua kiểm tra trình tự, thủ tục, các bước chuẩn bị đầu tư  nhận thấy, về cơ bản chủ 
đầu tư đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác chuẩn bị đầu tư. Căn cứ vào chủ 
trương đầu tư,  quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm do tỉnh và 
huyện giao, UBND thị trấn Quy Đạt tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực 
hiện khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 16 công trình; ký hợp đồng với 
đơn vị quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và giám sát thi công đối với 13 công trình theo 
quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dựa án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành và UBND tỉnh. Thành lập 
Ban quản lý dự án và Ban giám sát cộng đồng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 
02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một 
số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 để quản lý dự án 
và giám sát thi công đối với 03 công trình (cụ thể: Đường nội vùng Tiểu khu 3, Tiểu khu 9 
thị trấn Quy Đạt; Cống thoát nước khu vực 2 Thanh Long; Sữa chữa, cải tạo tuyến kênh 
mương cấp 2 vùng Thanh Long), phù hợp với các quy định hiện hành.  

2.1.1. Công tác khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

UBND thị trấn Quy Đạt đã hợp đồng với các đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, 
đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, 
lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Qua kiểm tra, hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán, báo cáo kinh 
tế kỹ thuật phù hợp quy định, có đầy đủ các quyết định phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ khảo 
sát, biên bản nghiệm thu, có báo cáo khảo sát địa hình, địa chất đầy đủ. Quá trình triển 
khai thực hiện, chủ đầu tư đã tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, lập dự toán, 
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lập báo cáo KTKT, nghiệm thu hồ sơ dự án, báo cáo KTKT theo quy định. Hồ sơ thiết kế 
cơ bản tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán 
và tổ chức thi công. Đáp ứng và đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu trong hồ sơ báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình khi thẩm định và phê duyệt. 

Việc áp dụng các định mức dự toán xây dựng công trình và chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng công trình được áp dụng cơ bản đảm bảo theo quy định tại Thông báo số 
1776/BXD-VP và 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về ban hành định 
mức dự toán xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ 
Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình; 
Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức định 
mức xây dựng.  

Tuy nhiên, công tác lập dự toán trong báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình 
chưa đảm bảo theo quy định, việc áp dụng sai định mức dẫn đến làm tăng giá trị thanh 
toán, cụ thể: Công trình Đường giao thông nội đồng tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt, tư vấn 
thiết kế áp dụng sai công tác đắp đất cấp phối nền đường độ chặt K0,95, hệ số đầm nén 
theo quy định là 1,13, nhưng trong dự toán đã được lập hệ số đầm nén là 1,34 (trong hồ sơ 
nghiệm thu hệ số đầm nén là 1,34). Vì vậy, làm tăng giá trị nghiệm thu thanh toán với số 
tiền là: 9.876.000 đồng. 

2.1.2. Công tác thẩm định thiết kế, dự toán, phê duyệt dự án, báo cáo KTKT; 
thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

- Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về 
xây dựng là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Minh Hóa thẩm định thiết kế, dự toán 
và báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định. Nội dung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 
thuật đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền được quy định của Luật Xây 
dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư trình phòng Tài chính - Kế 
hoạch thực hiện việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật 
Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu và các văn bản có liên quan. 

- Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ xây dựng công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực 
hiện đảm bảo đúng thẩm quyền. 

2.1.3. Công tác quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu xây dựng 

UBND thị trấn Quy Đạt (chủ đầu tư) tổ chức quản lý dự án theo hình thức thuê 
đơn vị tư vấn quản dự án đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư đã hợp đồng với các đơn vị tư 
vấn có đủ tư các pháp nhân, đảm bảo năng lực theo quy định để giúp chủ đầu tư thực 
hiện công tác quản lý dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Các đơn vị tư vấn quản lý dự 
án, tư vấn đấu thầu đã ban hành Quyết định cử cán bộ kỹ thuật có đầy đủ năng lực 
theo quy định để giúp chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án, tổ chức công tác 
lựa chọn nhà thầu. 

Qua kiểm tra, trong 16 công trình được đầu tư xây dựng, có 01 công trình lựa 
chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, 05 công trình lựa chọn nhà thầu bằng 
hình thức chào hàng cạnh tranh, 10 công trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ 
định thầu. Việc lựa chọn nhà thầu thi công được tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy 
trình các bước từ lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ đề xuất đến 
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việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, cơ bản đúng trình tự, thủ tục 
quy định tại Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. Qua kiểm tra hồ sơ năng lực, các nhà 
thầu đảm bảo năng lực về máy móc, thiết bị, nhân công để thi công công trình. 

Tuy nhiên, đối với các công trình áp dụng quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình 
thức tham gia thực hiện của cộng đồng, áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư 
xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-
2020 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016, gồm 02 công trinh, thực 
hiện không đảm bảo theo quy định, cụ thể: 

- Công trình: Đường nội vùng tiểu khu 3, tiểu khu 9 thị trấn Quy Đạt (gia đoạn 
2), thuôc nguồn vốn CT135. 

Thông báo số 01/TBMT-BQL ngày 10/10/2019 của Ban quản lý thị trấn Quy 
Đạt. Thời gian phát hành hồ sơ không ghi rõ ngày phát hành hồ sơ; thời gian đến 16 
giờ ngày 11/10/2019 (1,5 ngày tính từ ngày ban hành thông báo) là không đảm bảo 
thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 7 Nghị 
định 116/2016/NĐ-CP. 

- Công trình: Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 vùng Thanh Long, thị 
trấn Quy Đạt, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. 

Thông báo mời thầu của Ban quản lý thị trấn Quy Đạt. Thời gian phát hành hồ 
sơ từ 08 giờ ngày 26/10/2020 đến 08 giờ ngày 28/10/2020 (trong giờ hành chính) là 
không đảm bảo thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc được quy định tại điểm b, khoản 
3, Điều 7 Nghị định 116/2016/NĐ-CP. 

Các công trình trên, chủ đầu tư tổ chức việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức 
tham gia thực hiện của cộng đồng nhưng trong quá trình thông báo không có cộng 
đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tham gia. Chủ đầu tư đã thực hiện quy 
trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định của Luật đấu thầu.   

2.1.4. Công tác quản lý thi công xây dựng công trình 

- Quản lý chất lượng xây dựng công trình: Các công trình triển khai thi công đều 
đảm bảo điều kiện để khởi công theo quy định của Luật Xây dựng. Các nhà thầu thi 
công bố trí máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật và nhân công đúng cam kết trong 
hồ sơ dự thầu; chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công công trình đảm bảo đúng so 
với hồ sơ TKKT. Các công trình được thanh tra cơ bản đảm bảo chất lượng theo hồ sơ 
được phê duyệt, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn. 

- Quản lý thi công xây dựng công trình: Các công trình được thanh tra, đơn vị thi 
công đã tiến hành nghiệm thu khối lượng thi công giai đoạn và nghiệm thu khối lượng thi 
công hoàn thành; việc nghiệm thu có đầy đủ các thành phần ký xác nhận theo quy định. 
Tuy nhiên, có một số công trình có giá trị nghiệm thu không đúng thực tế; việc xác định 
cự ly vận chuyển vật liệu đến chân công trình không đúng cự ly thực tế, cụ thể:  

Công trình Đường vào Trường Mầm non Quy Hóa, thực tế đất đắp công trình được 
lấy tại mỏ thuộc xã Yên Hóa, có cự ly vận chuyển đến chân công trình là 06 km, trong khi 
đó nghiệm thu với cự ly vận chuyển là 14 km, dẫn đến chênh lệch cự ly vận chuyển trong 
hồ sơ nghiệm thu và cự ly vận chuyển thực tế là 8 km. Vì vậy, làm tăng giá trị nghiệm thu 
với số tiền là: 6.023.000 đồng. 

- Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình: Tiến độ thi công có 10/16 công trình 
không đúng thời gian theo hợp đồng, cụ thể:  
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+ Công trình: Lò giết mổ gia súc tập trung thị trấn Quy Đạt. Tiến độ 145 ngày; Khởi 
công ngày 20/5/2020. Tại thời điểm thanh tra, công trình đã nghiệm thu hoàn thành giai 
đoạn 2, đang trong giai đoạn hoàn tất các hạng mục còn lại để chuẩn bị nghiệm thu hoàn 
thành công trình đưa vào sử dụng. 

+ Công trình: Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và nhà 
văn hóa thị trấn Quy Đạt. 

+ Công trình: Đường giao thông nội thị phía Nam thị trấn Quy Đạt (Tuyến từ nhà 
ông Việt đến nhà bà Nước, tuyến từ QL 12A đến nhà Ông Hải và tuyến đường từ QL 12A 
đến nhà ông Chiến, tiểu khu 8). 

+ Công trình: Xây dựng nhà văn hóa tiểu khu 1 thị trấn Quy Đạt. 

+ Công trình: Xây dựng nhà văn hóa tiểu khu 5 thị trấn Quy Đạt. 

+ Công trình: Đường nội vùng Tiểu khu 3, Tiểu khu 9 thị trấn Quy Đạt (Giai đoạn 2). 

+ Công trình: Nâng cấp và làm hạ tầng kỷ thuật tuyến đường Lê Hữu Trác (Từ 
đường Lý Thường Kiệt vào Bệnh viện Đa khoa). 

+ Công trình: Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 vùng Thanh Long. Tại thời 
điểm thanh tra, công trình đã nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1, đang trong giai đoạn 
hoàn tất các hạng mục còn lại để chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 
dụng. 

+ Công trình: Đường giao thông nội đồng Tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt. 

+ Công trình: Sửa chữa các tuyến kênh mương Tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt. 

(chi tiết tại phụ lục số 03) 

2.1.5. Công tác giám sát thi công  

Công tác giám sát thi công do các đơn vị tư vấn thực hiện thông qua hợp đồng 
với Chủ đầu tư. Qua kiểm tra, các tổ chức tư vấn cơ bản bảo đảm tư cách pháp nhân, 
đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình; có 
chứng chỉ hành nghề giám sát thi công phù hợp. Công tác giám sát thi công thực hiện 
tương đối đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót như sau:  

- Đối với công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 vùng Thanh Long:  
Đơn vị tư vấn giám sát chưa được chặt chẽ, dẫn đến thi công không đảm bảo theo hồ 
sơ thiết kế đã được phê duyệt; thi công đắp đất mái bờ kênh mương (tuyến số 2) không 
đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, làm mất an toàn cho công trình 
khi đưa vào khai thác, sử dụng;  

- Việc bố trí các chức danh tư vấn giám sát trưởng, tư vấn giám sát viên để thực hiện 
việc giám sát một số công trình không đảm bảo theo quy định, cụ thể: Công ty TNHH tư 
vấn và xây dựng MK bố trí các chức danh tư vấn giám sát trưởng, tư vấn giám sát viên để 
thực hiện việc giám sát một số công trình không đảm bảo, không phù hợp với chuyên môn 
đào tạo và chứng chỉ hành nghề được cấp, không phù hợp với loại công trình xây dựng, 
gồm:  

+ Bố trí ông Mai Xuân Hiệu, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp, trực tiếp giám sát công trình Sửa chữa các tuyến kênh mương tiểu khu 4, thị 
trấn Quy Đạt, thuộc công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

+ Bố trí ông Cao Trọng Dần, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, 
trực tiếp giám sát công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 vùng Thanh Long.  
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+ Bố trí ông Nguyễn Hoàng Hùng, chức vụ giám sát trưởng thực hiện giám sát thi 
công công trình Sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh tưới trên địa bàn thị trấn Quy Đạt, tuy 
nhiên trong hồ sơ giới thiệu nhân lực của Công ty không có tên. 

2.1.6. Công tác khác 

Bảo hiểm công trình: Trong 16 công trình được thanh tra, có 05 công trình dự toán có 
lập chi phí mua bảo hiểm công trình nhưng chủ đầu tư (UBND thị trấn Quy Đạt) không 
mua bảo hiểm công trình theo quy định, cụ thể các công trình sau: Sửa chữa, cải tạo tuyến 
kênh mương cấp 2 vùng Thanh Long; Nâng cấp và làm hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Lê 
Hữu Trác (Từ đường Lý Thường Kiệt vào Bệnh viện Đa khoa); Lò giết mổ gia súc tập 
trung thị trấn Quy Đạt; Sửa chữa các tuyến kênh mương Tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt; Xây 
dựng nhà văn hóa tiểu khu 1 thị trấn Quy Đạt. 

2.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng 

2.3.1. Nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng 

Các công trình xây dựng hoàn thành được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy 
định hiện hành; Đơn vị thi công lập hồ sơ hoàn công, các văn bản pháp lý có liên quan 
giao chủ đầu tư lưu trữ hồ sơ; vận hành, bảo trì công trình theo quy định. 

2.3.2. Công tác bảo hành công trình 

 Các công trình sau khi nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, 
chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện việc bảo hành theo đúng quy định; chủ đầu tư tạm 
giữ và trích nguồn kinh phí bảo hành theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng. Hết thời gian 
bảo hành, chủ đầu tư đã xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình. 

2.3.3. Công tác quyết  toán công trình 

 Tại thời điểm thanh tra, có 04 công trình đã được quyết toán theo quy định, 03 công 
trình chưa nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Còn lại 09 công trình đã 
lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành nhưng chưa nộp cơ quan có thẩm quyền 
thẩm tra, phê duyệt nên các công trình chưa được quyết toán theo quy định tại Thông tư 
09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 
20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn 
vốn nhà nước (chi tiết tại Phụ lục số 03) 

III. NHẬN XÉT,  KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm  

Các công trình được thanh tra đang được quản lý và sử dụng đúng mục tiêu của 
dự án; các công trình được xây dựng từ năm 2019 đến nay đảm bảo chất lượng, phát 
huy được hiệu quả.  

UBND thị trấn Quy Đạt đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các công 
trình sớm được triển khai thi công xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư, Tư vấn xây dựng và các đơn vị thi 
công chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư 
xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu tư, tiến hành xây dựng đến kết thúc đầu tư, cụ thể: 

- UBND thị trấn Quy Đạt (chủ đầu tư) đã tuân thủ các quy định của pháp luật về 
công tác chuẩn bị đầu tư. Chủ đầu tư hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện dự án. 

- Các đơn vị tư vấn khảo sát đảm bảo về điều kiện năng lực để thực hiện công tác 
khảo sát. Hồ sơ khảo sát phù hợp quy định, có đầy đủ các quyết định phê duyệt nhiệm vụ, 
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hồ sơ khảo sát, biên bản nghiệm thu, báo cáo khảo sát địa hình, địa chất, có quyết định phê 
duyệt kết quả khảo sát.  

- Các đơn vị được chủ đầu tư lựa chọn Tư vấn xây dựng có đủ tư cách pháp nhân và 
điều kiện, năng lực hành nghề. Trong quá trình thực hiện dự án đã tham mưu cho chủ đầu 
tư thực hiện các bước để quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự án, báo cáo KTKT 
theo quy định.  

- Tất cả các công trình triển khai thi công đều đảm bảo điều kiện khởi công theo quy 
định của Luật xây dựng. Nội dung, trình tự giám sát và quản lý chất lượng công trình cơ 
bản đã thực hiện đúng theo quy định. 

- Chủ đầu tư hợp đồng đơn vị tư vấn quản lý dự án, lập, đánh giá hồ sơ dự thầu, 
giám sát thi công, các đơn vị tham gia hoạt động tư vấn đã thực hiện tương đối tốt 
công tác tư vấn. 

Nhìn chung, các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng ở các công trình thực hiện cơ 
bản đúng theo các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ 
đầu tư có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của mình trong các giai đoạn thực hiện dự 
án. 

2. Khuyết điểm 

- Việc lập dự toán áp dụng sai định mức, xác định sai cự ly vận chuyển vật liệu đến 
chân công trình làm tăng giá trị thanh toán với tổng số tiền là: 15.899.000 đồng (chi tiết 
tại Phụ lục số 02);  

- Công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 vùng Thanh Long thi công 
không đảm bảo theo yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt, làm ảnh hưởng đến chất 
lượng công trình và quá trình khai thác sử dụng;  

- Việc bố trí các chức danh là Giám sát trưởng, giám sát viên để trực tiếp thực hiện 
giám sát nhưng không đảm bảo điều kiện, năng lực theo quy định;  

- Một số công trình thi công chậm tiến độ theo hợp đồng mà không có lý do chính 
đáng; công tác quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành chậm so với quy định. 

- Có 05 công trình trong dự toán có lập chi phí bảo hiểm công trình nhưng chủ đầu tư 
(UBND thị trấn Quy Đạt) không mua bảo hiểm công trình theo quy định. 

Những khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ đầu tư là UBND 
thị trấn Quy Đạt, Ban quản lý thị trấn Quy Đạt và các Công ty tư vấn: Công ty TNHH tư 
vấn và xây dựng MK (tư vấn quản lý dự án và giám sát), Công ty TNHH TV&XD Thái 
Sơn QB (tư vấn khảo sát thiết kế). Vì vậy, đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt 
xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra những sai sót 
nêu trên. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Xử lý về kinh tế 

1.1. Đối với chủ đầu tư 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt thực hiện như sau:  

- Thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra, nộp vào tài khoản tạm giữ 
của Thanh tra huyện Minh Hóa theo quyết định thu hồi của Chánh thanh tra huyện 
Minh Hóa, với số tiền 15.899.000 đồng, đối với 02 công ty sau: 

+ Công ty TNHH XDTH Minh Tuyên, với số tiền là: 9.876.000 đồng. 

+ Công ty TNHH XDTH Hùng Lưu, với số tiền là: 6.023.000 đồng. 
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- Chỉ đạo Công ty TNHH XDTH Đức Quyền khắc phục các sai sót, thi công đảm 
bảo theo hồ sơ thiết kế đối với công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 
vùng Thanh Long; 

- Thực hiện việc quyết toán các công trình theo quy định của pháp luật; 

- Xử lý theo hợp đồng đối với các sai phạm của các đơn vị có liên quan. 

1.2. Đối với đơn vị thi công 

- Yêu cầu Giám đốc TNHH XDTH Minh Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH 
XDTH Hùng Lưu nộp số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra cho chủ đầu tư (UBND 
thị trấn Quy Đạt) nơi mình đã thực hiện dự án khi có quyết định thu hồi của Chánh thanh 
tra huyện Minh Hóa, cụ thể: 

+ Công ty TNHH XDTH Minh Tuyên, số tiền thu hồi là: 9.876.000 đồng. 

+ Công ty TNHH XDTH Hùng Lưu, với số tiền thu hồi là: 6.023.000 đồng. 

- Yêu cầu Công ty TNHH XDTH Đức Sỹ hoàn tất các công tác còn lại, tiến hành 
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

- Yêu cầu Công ty TNHH XDTH Đức Quyền thực hiện việc thi công phần đắp 
đất mái bờ kênh mương đối với công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cấp 2 
vùng Thanh Long, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hoàn tất các công tác còn lại, tiến hành 
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

2. Xử lý hành chính 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm 
túc rút kinh nghiệm, đồng thời có biện pháp khắc phục những khuyết điểm đã nêu trên. 

 - Công ty TNHH tư vấn và xây dựng MK, Công ty TNHH TV&XD Thái Sơn QB 
nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các sai phạm thuộc trách nhiệm của mình như đã 
nêu ở trên. 

3. Kiến nghị khác 

 UBND thị trấn Quy Đạt tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ hơn nữa đối với các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, quản lý, giám sát và nhà thầu 
thi công các công trình xây dựng trên địa bàn; thực hiện việc quản lý dự án đầu tư xây 
dựng theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt và các đơn vị có liên quan tổ chức 
thực hiện nghiêm túc kết luận này, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Thanh 
tra huyện Minh Hóa trước ngày 20/10/2021./. 

 

Nơi nhận:                                                           

- Thanh tra tỉnh;                                                                              

- UBND huyên; 

- Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- UBND thị trấn Quy Đạt; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Thành viên Đoàn TTr; 

- Lưu TTr, hồ sơ TTr.                                                            

 

CHÁNH THANH TRA 

                  

 

 

 

 

 

Trương Quốc Toán 
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