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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng  

trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017 - 2020 

 

Ngày 26/4/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-

TTT về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, 

giai đoạn 2017 - 2020. 

Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra 2010 và 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 Kết luận thanh 

tra như sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện 

Phú Tân, giai đoạn 2017 - 2020. 

II. NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA 

1. Những việc đã làm được 

UBND huyện Phú Tân đã chủ động trong việc triển khai các dự án theo 

kế hoạch đầu tư công được duyệt, qua đó đã nâng cao điều kiện cơ sở vật chất 

phục vụ Nhân dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chủ đầu tư đã có 

nhiều nổ lực trong triển khai thực hiện các hạng mục công trình, chấp hành tương 

đối đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất 

lượng công trình, đấu thầu, hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn 

đầu tư; đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thi công; 

đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đúng yêu cầu thiết kế và tiến độ đề ra. 

Chủ đầu tư đã chấp hành và thực hiện đúng các quy định về việc lập dự 

toán các nguồn thu, chi như: thu từ định mức chi phí quản lý dự án và hoạt động 

tư vấn, thu từ bán hồ sơ mời thầu; thực hiện đúng quy định các nội dung chi: 

thanh toán dịch vụ công cộng, chi mua văn phòng phẩm sử dụng cơ quan, chi 

phí thuê mướn, chi mua sắm trang thiết bị… và lập báo cáo quyết toán đúng biểu 

mẫu, thời gian quy định.  

2. Những hạn chế, thiếu sót 

- Chưa thực hiện giám sát công tác khảo sát tại hiện trường; chưa phê 

duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp 

thuận nghiệm thu tại 08/14 công trình được thanh tra. 
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- Không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (06 gói thầu); không đăng tải 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu 

(03 gói thầu) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu.  

- Biên bản nghiệm thu vật tư không ghi số lượng, xuất xứ vật tư theo quy 

định (02 gói thầu). 

- Quản lý khối lượng thi công chưa chặt chẽ, dẫn đến thanh toán chưa 

đúng khối lượng thi công so với thiết kế - dự toán được duyệt cho các nhà thầu 

thi công tại 09 công trình với số tiền 523.594.215 đồng. 

- Lập báo cáo quyết toán còn chậm so với quy định (07 công trình). 

- Năm 2017, 2018 không trích lập các quỹ; chứng từ thanh toán đối với một 

số nội dung chi chưa đầy đủ theo quy định. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể về đối tượng và mức chi 

tiếp khách; trình tự trích lập các quỹ chưa đúng quy định.  

3. Kiến nghị biện pháp xử lý 

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chỉ đạo: 

3.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện:  

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong 

công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, lập báo cáo quyết toán 

và việc sử dụng chi phí quản lý dự án trong thời gian tới.  

- Thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh An Giang số 

tiền 523.594.215 đồng đã thanh toán cho các nhà thầu, do thừa khối lượng so 

với thiết kế - dự toán được duyệt tại 09 công trình. 

3.2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán phát sinh của các công trình đảm bảo sự phù 

hợp về khối lượng giữa dự toán và bản vẽ thiết kế. 

3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực huyện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định và tăng cường 

trách nhiệm trong công tác xét duyệt quyết toán hàng năm. 

Thanh tra tỉnh thông báo công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017 - 2020./. 

   
Nơi nhận:     
- Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HSTT(P.KTXH). 
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