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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kết luận số 02/KL-TTr
ngày 23/7/2021 của Chánh Thanh tra thị xã An Khê
Kính gửi: Thanh tra thị xã An Khê.
Thực hiện Kết luận số 02/KL-TTr ngày 23/7/2021 của Thanh tra thị xã An Khê
về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xét, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng năm 2020; Thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và các công trình
xây dựng cơ bản giai đoạn 2017-2020 tại UBND xã Song An; Công văn số 121/TTr
ngày 19/11/2021 của Thanh tra thị xã An Khê về việc đôn đốc thực hiện Kết luận
thanh tra số 02/KL –TTr ngày 23/7/2021 (lần 2), UBND xã Song An báo cáo như sau:
I. Về kết quả khắc phục sau thanh tra
1. Về nội dung kiểm tra, đánh giá và sửa chữa các công trình chưa đạt chất
lượng, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Kết quả khắc phục về chất lượng công trình: Đường đi hồ Hòn Cỏ (giai đoạn
2) sau khi đơn vị thi công khắc phục ngày 22/7/2021. Qua kiểm tra thực tế thì tại các
vị trí có vết nứt lớn, đơn vị đã khắc phục thì mặt đường ổn định, còn đối với các vị trí
có vết nứt nhỏ thì tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn, UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công
tiếp tục khắc phục bằng phương pháp phá dỡ bề mặt đường bê tông xi măng bị nứt với
kích thước bề rộng cắt 0,3m rồi đổ lại mặt đường BTXM đá 2x4 dày 16cm, đến nay đã
cơ bản khắc phục xong theo hướng dẫn chuyên môn của phòng QLĐT; Đường từ nhà
Đinh Phước đi khu sản xuất: Đơn vị thi công đã làm 04 trụ mốc mỗi bên đường để
cảnh báo và hạn chế xe đi vào phần lề đường ốp đá hộc.
- Về xử lý khắc phục về tài chính, số tiền các tổ chức, cá nhân đã nộp vào ngân
sách là 91.768.049 đồng. Trong đó:
+ Chi sai định mức tính lương thêm giờ; lập chứng từ chi thuê khoán chưa rõ
ràng, đảm bảo theo yêu cầu kế toán quy định tại khoản 3,4 Điều 5 Luật kế toán năm
2015, số tiền đã khắc phục: 14.251.049 đồng/14.251.049 đồng.
+ Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, số tiền đã khắc phục: 709.000
đồng/709.000 đồng.
+ Kinh phí đã chi sai, làm tăng giá trị công trình do áp sai giá định mức, mã
hiệu định mức, tính khối lượng và cự ly vận chuyển không hợp lý, số tiền đã khắc
phục: 76.808.000 đồng/ 188.306.000 đồng.

2. Về nội dung kiểm điểm, xác định và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá
nhân có liên quan
UBND xã tổ chức họp, kiểm điểm và đã có báo cáo số 292/BC-UBND ngày
28/10/2021 về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo Kết luận số 02/KL-TTr
ngày 23/7/2021 của Chánh Thanh tra thị xã An Khê.
II. Đề xuất, kiến nghị

1. Về nội dung Kế hoạch khắc phục các khoản huy động đóng góp của
Nhân dân trong xây dựng cơ bản giai đoạn 2017-2020
UBND xã đã xây dựng kế hoạch và đã thông qua lấy ý kiến toàn dân. Tuy
nhiên, chưa được sự thống nhất cao. Để đảm bảo tính khả thi trong kế hoạch khắc
phục các khoản huy động đóng góp trong dân, cần có sự đồng thuận, thống nhất cao
của người dân đối với từng công trình cụ thể đã hoàn thành xong trong giai đoạn 20172020. Do đó, UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện lại phương án khắc phục, trên
cơ sở các ý kiến đóng góp của Ban chấp hành Đảng ủy xã, hệ thống chính trị ở ban
thôn và tiếp tục lấy ý kiến Nhân dân để tổ chức triển khai, thực hiện trong năm 2022.

2. Xử lý khắc phục về tài chính
Hiện nay còn 02 nhóm thợ xã Song An (gồm đại diện là ông Nguyễn Văn Ninh,
địa chỉ thôn Thượng An 3 và ông Võ Văn Sáng, địa chỉ thôn An Thượng 2) chưa khắc
phục hết số tiền tài chính sai phạm theo Kết luận thanh tra với số tiền còn lại
111.498.000 đồng. UBND xã đã mời làm việc và đã nhiều lần đôn đốc 02 nhóm thợ
nộp số tiền khắc phục sai phạm theo đúng quy định. Sau khi xem xét đơn trình bày,
UBND xã xét thấy trong giai đoạn 2017-2020, UBND xã vẫn còn chưa thanh toán
264.800.000 triệu đồng và trong năm 2021 cả 02 nhóm thợ trên đều gặp khó khăn về
tài chính do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên công tác nhận thầu thi công xây
dựng cũng bị hạn chế, nguồn thu của 02 nhóm thợ bị hạn hẹp. Do vậy, UBND xã đề
nghị Thanh tra thị xã xem xét, tạo điều kiện cho thêm thời gian để đơn vị khắc phục
trong quý I/2022.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 02/KL-TTr ngày
23/7/2021 của Chánh Thanh tra thị xã An Khê../.
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