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ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
                                                                   

  Số: 276/TB- UBND                             Văn Quan, ngày  20 tháng 9 năm 2019 

         

THÔNG BÁO 

Kết luận về kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã  

Vân Mộng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng 
 

Thực hiện Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan về việc kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Vân 

Mộng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Ngày 22/8/2019 Tổ kiểm tra theo 

Quyết định 2586 đã làm việc với UBND xã Vân Mộng, huyện Văn Quan. 

 Xét báo cáo số 02 /BC-TKT ngày 22 tháng 9 năm 2019 về việc báo cáo kết 

quả kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Vân Mộng trong công tác quản 

lý  đầu tư xây dựng, UBND huyện thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

  Vân Mộng là xã vùng II, nằm ở phía bắc của huyện Văn Quan, cách trung tâm 

huyện 12 km theo hướng quốc lộ 1B và đường tỉnh lộ 232,phía bắc giáp xã Việt Yên. 

Phía Đông giáp xã Song Giang và xã Trấn Ninh; phía tây giáp xã  Hòa Bình và xã 

Bình La huyện Bình Gia; phía nam giáp xã Vĩnh Lại. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 

là 1.094,61ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp 216,89 ha; đất lâm nghiệp 802,37 

ha. Xã được chia thành 5 thôn trong đó 01 thôn đặc biệt khó khăn, gồm 350 hộ với 

1.501 nhân khẩu, có 2 dân tộc chính Tày và Nùng cùng sinh sống lâu đời, xã có 01 

điểm chợ, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, kết hợp một số loại hình dịch 

vụ nhỏ lẻ. 
  

 II. KẾT QUẢ KIỂM TRA: 

        1. Dự án đường Trung Thượng- Lũng Lằng – Cốc Sâu: 

 Thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-SGTVT ngày 06/8/2017 của Sở Giao 

thông vận Tải tỉnh Lạng Sơn Về việc phân bổ chi tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao 

thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2017. UBND xã đã tổ chức lập dự toán 

đầu tư xây dựng công trình Đường Trung Thượng – Lũng Rằng - Cốc Sâu, xã Vân 

Mộng, huyện Văn Quan theo Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 

2020 theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

(Gọi tắt là Đề án 109). UBND xã đã thành lập Ban QLDA để tổ chức triển khai đầu 

tư xây dựng công trình. 

 Về thiết kế: Đường cấp B Sử dụng Thiết kế mẫu đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 604/QĐ-UBND, ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê 

duyệt Thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn. 
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 Về dự toán lập: Dự toán do UBND xã lập đã được phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện thẩm định (Báo cáo số 66/BC-TĐKT&HT ngày 06/10/2017) và UBND huyện 

phê duyệt dự toán đầu tư tại Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 11/10/2017. Nội 

dung dự toán đảm bảo đúng đơn giá, định mức theo hướng dẫn tại Đề án 109 của 

UBND tỉnh. 

Tổng dự toán được duyệt: 779.184.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi chín triệu 

một trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn). Gồm: 

- Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ: 642.001.200đ (Sáu trăm bốn mươi hai triệu 

không trăm linh một nghìn hai trăm đồng). Trong đó: 

+ Hỗ trợ chi phí vật liệu xây dựng móng đường, mặt đường BTXM:  

467.714.000đ (Xi măng: 168  tấn, thành tiền: 199.214.000đ; Đá dăm (2x4)cm 430 

m3, thành tiền: 107.500.000 đ; Cát vàng 220m3, thành tiền: 110.000.000 đồng; Cấp 

phối đá dăm loại II: 340 m3, thành tiền: 51.000.000 đồng). 

+ Hỗ trợ 50% vật liệu phụ (gỗ làm khe dan, nhựa đường, bạt dứa, nước): 

36.282.800 đồng 

+ Hỗ trợ 50% chi phí nhân công thi công mặt đường, móng đường: 81.000.000 

đồng 

+ Hỗ trợ 50% chi phí máy thi công gồm (thi công móng, thi công mặt đường): 

19.900.000 đồng. 

+  Hỗ trợ các khoản chi khác (gồm tư vấn kỹ thuật, quản lý thi công, lập hồ sơ 

dự toán công trình, lập hồ sơ thanh quyết toán…) với giá trị bằng 5% tổng dự toán 

được duyệt. Tổng số tiền hỗ trợ:  37.104.000 đồng. 

- Nhân dân đóng góp (a+b+c): 137.182.800 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu 

một trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng) 

+  Hỗ trợ 50% chi phí máy thi công: 19.900.000 đồng . 

+  Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu phụ (Gỗ làm khe, nhựa đường, bạt dứa, nước): 

36.282.800 đồng.  

+ Hỗ trợ 50%  chi phí nhân công: 81.000.000 đồng. 

 - Về lựa chọn nhà thầu: Có Quyết định chỉ định thầu số 107a/QĐ-UBND ngày 

11/12/2017 cuả UBND xã Vân Mộng; Có Hợp đồng thi công. Hồ sơ lựa chọn nhà thầu 

đảm bảo đúng quy định. 

- Kết quả đầu tư: Đường BTXM dài 1km. Nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 

3m, kết cấu BTXM mác 200#, dưới đệm lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm. 

 - Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo quy 

định thực hiện theo Đề án 109 của UBND tỉnh. 

 - Trong dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 

11/10/2017 của UBND huyện, có nội dung nhân dân đóng góp theo Đề án 109 với giá 

trị 137.182.800 đồng (Không nằm trong hợp đồng thi công giữa Chủ đầu tư và Nhà 

thầu); tuy nhiên hiện nay không thu được nguồn vốn của người dân đóng góp. Một số 

nội dung nhân dân đóng góp theo Đề án 109 như đắp lề đường, làm rãnh thoát nước... 
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nhưng thực tế nhân dân chưa thực hiện, đường BTXM chưa được đắp lề. Do đó, việc 

thực hiện dự án này về mặt thủ tục chưa được đảm bảo đúng quy định theo Đề án 109. 

 - Trong hợp đồng thi công số 77/2017/HĐ-XD ngày 12/12/2017 và Biên bản 

nghiệm thu vật liệu xây dựng ngày 07/3/2018 giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công có 

khối lượng Xi măng PCB 168 tấn. Tuy nhiên phần Xi măng là do huyện cung ứng 

(phòng KT&HT quyết toán với Sở GTVT), không phải do đơn vị thi công cung ứng. Do 

đó việc nghiệm thu khối lượng Xi măng trên là không đúng quy định. 

 - Đến thời điểm kiểm tra, công trình còn nợ đơn vị thi công là 137.183.000 đồng 

(gồm hỗ trợ 50% chi phí nhân công, 50% chi phí máy và 50% chi phí vật liệu phụ). 

Nguồn vốn thuộc Ngân sách tỉnh hỗ trợ Đề án 109.  

 2. Dự án đường Khòn Lạn- Phiêng Phúc – Lũng Lìu:  

 Căn cứ theo Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện 

Văn Quan Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà 

nước năm 2018; Quyết định số: 276/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện 

Văn Quan về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững năm 2018 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. UBND xã được giao làm chủ đầu 

tư công trình Đường Khòn Lạn – Phiêng Phúc – Lũng Lìu, xã Vân Mộng.  

 Về thiết kế: Công trình Đường Khòn Lạn – Phiêng Phúc – Lũng Lìu, xã Vân 

Mộng được  UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 1639/QĐ-

UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Khòn Lạn - Phiêng Phúc - Lũng 

Lìu, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Gồm 02 hạng mục:  

- Hạng mục Sửa chữa nền đường, hạ dốc. Chủ đầu tư thuê tư vấn thiết kế 

(Công ty TNHH Nhân Hòa lập). 

- Hạng mục Xây dựng mặt đường BTXM theo đề án phát triển GTNT: Đường 

cấp B Sử dụng Thiết kế mẫu đã được phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-UBND, 

ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Thiết kế mẫu mặt 

đường bê tông xi măng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn. 

- Về dự toán: Công trình lập dự toán đảm bảo các quy định về tập dự toán xây 

dựng công trình, đúng đơn giá, định mức, khối lượng trong dự toán phù hợp với khối 

lượng bản vẽ thi công. Dự toán được phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định (Báo cáo 

số 39/BC-TĐKT&HT ngày 15/5/2018). Tổng mức đầu tư được duyệt là: 

2.980.466.698 đồng (Hai tỷ chín trăm tám mươi triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn 

sáu trăm chín mươi tám đồng chẵn). 

- Kinh phí nhà nước hỗ trợ: 2.508.388.696 (Hai tỷ năm trăm linh tám triệu ba 

trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi sáu đồng chẵn).  

Trong đó:  

+ Kinh  phí hỗ trợ vật liệu chính: 1.894.383.708,0 (đồng).  

+ Kinh phí hỗ trợ 50% vật liêu phụ: 124.258.002 đồng 

+  Kinh phí hỗ trợ 50%  nhân công: 282.150.000 đồng. 
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+ Kinh phí hỗ trợ 50% chi phí máy thi công: 65.670.000 đồng  

+  Kinh phí hỗ trợ  5% các khoản chi khác (gồm tư vấn kỹ thuật, quản lý thi: 

141.926.986 đồng. 

- Kinh phí  nhân dân đóng góp: 472.078.002 (Bốn trăm bảy mươi hai triệu 

không trăm bảy mươi tám nghìn không trăm linh hai đồng chẵn). 

+ Kinh phí hỗ trợ 50% vật liêu phụ: 124.258.002 đồng. 

+ Kinh phí hỗ trợ 50%  nhân công: 282.150.000 đồng. 

+ Kinh phí hỗ trợ 50% chi phí máy thi công: 65.670.000 đồng. 

 + Về lựa chọn nhà thầu: Xã lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được UBND 

huyện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 

26/6/2018. UBND xã đã lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. 

 + Về kết quả đầu tư: Công trình hoàn thành theo thiết kế được duyệt. 

 + Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo quy 

định. 

 2. Hạn chế:  

 - Tập hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và các hồ sơ pháp lý liên 

quan đến lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của hạng mục Sửa chữa nền đường, hạ dốc: Chủ 

đầu tư chưa ký, đóng dấu tư cách pháp nhân tại các văn bản trên. 

 - Qua kiểm tra, chủ đầu tư chưa cung cấp được hồ sơ hoàn công công trình, do 

nhà thầu chưa nộp.  

 - Hạng mục mặt đường BTXM thực hiện theo Đề án 109: Không thu được nguồn 

kinh phí đóng góp của nhân dân. 

 - Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ 

đầu tư đang đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán để trình phê duyệt.  Số vốn 

còn thiếu so với tổng mức đầu tư là: 2.263.266.698 đồng (bao gồm vốn ngân sách tỉnh 

1.807.388.696 đồng). 

 - Công trình chậm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

 III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG: 

1. Ưu điểm: 

 - UBND xã đã thành lập Ban QLDA để tổ chức triển khai đầu tư xây dựng 

công trình kịp thời; Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được UBND huyện phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có năng lực thực hiện. Việc lựa chọn nhà thầu đã lập các 

thủ tục như: Quyết định chỉ định thầu số 107a/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 cuả UBND 

xã Vân Mộng; Có Hợp đồng thi công. Hồ sơ lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định. 

 - Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo quy 

định thực hiện theo Đề án 109 của UBND tỉnh. 

 -Về kết quả đầu tư: Công trình hoàn thành theo thiết kế được duyệt, kịp thời đưa 

vào sử dụng. 



 5 

 - Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo đúng 

quy định. 

- Các nhà thầu đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện và triển khai dự án, 

công trình đạt chất lượng tốt. Cơ bản chủ đầu tư đã thực hiện đúng các quy định về 

trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết 

thúc đầu tư đưa công trình vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư đã thực hiện đủ các bước lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Các bước lập, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện đầy đủ, đúng quy 

định. Công tác chỉ định thầu, tư vấn khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công xây dựng 

công trình cơ bản đạt yêu cầu. Sau khi có quyết định chỉ định thầu các bên liên quan 

đã tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng quy định. 

- Trong quá trình thi công chủ đầu tư, nhà thầu thi công đều tổ chức kiểm tra, 

nghiệm thu, lập biên bản khối lượng hoàn thành theo quy định. 

2. Hạn chế: 

- Đối với dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 

11/10/2017 của UBND huyện, có nội dung nhân dân đóng góp theo Đề án 109 với giá 

trị 137.182.800 đồng (Không nằm trong hợp đồng thi công giữa Chủ đầu tư và Nhà 

thầu); Hiện nay không thu được nguồn vốn của người dân đóng góp. Một số nội dung 

nhân dân đóng góp theo Đề án 109 như đắp lề đường, làm rãnh thoát nước, nhân dân 

chưa thực hiện, đường BTXM chưa được đắp lề.  

        - Tại thời điểm kiểm tra, công trình vẫn còn nợ đơn vị thi công là 137.183.000 

đồng. Nguồn vốn thuộc Ngân sách tỉnh hỗ trợ Đề án 109.  

  - Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và các hồ sơ pháp lý liên quan 

đến lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của hạng mục Sửa chữa nền đường, hạ dốc: Chủ đầu 

tư chưa ký, đóng dấu tư cách pháp nhân tại các văn bản trên. 

 - Qua kiểm tra, chủ đầu tư chưa cung cấp được hồ sơ hoàn công công trình, do 

nhà thầu chậm nộp.  

Đến thời điểm kiểm tra, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ 

đầu tư mới đang đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán để trình phê duyệt.  Số 

vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư là: 2.263.266.698 đồng.  

  IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vân Mộng, Trưởng Ban QLDA công trình: Đối 

với các dự án thực hiện theo cơ chế Đề án 109 cần phổ biến quán triệt, tuyên truyền, vận 

động  quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí thực hiện các dự án phát 

triển đường giao thông trên địa bàn do xã làm chủ đầu tư, đảm bảo công khai, minh 

bạch; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đắp lề đường, làm rãnh thoát 

nước... đảm bảo quy định tại điểm f, khoản 2, mục II, phần IV: “Đóng góp của nhân 

dân” tại Quyết định số 109 của UBND tỉnh. 

 2. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình Đường 

Khòn Lạn – Phiêng Phúc – Lũng Lìu, xã Vân Mộng. 
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 3. Tổng hợp, báo cáo về UBND huyện khoản kinh phí còn nợ của các dự án thực 

hiện trên địa bàn xã, đề huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn theo 

quy định. 

4. UBND xã cần nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những  hạn chế đã chỉ ra 

trong quá trình thi công, thực hiện đúng quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán 

công trình theo quy định.  

Trên đây là Thông kết quả kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Vân 

Mộng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch 

UBND xã Vân Mộng  nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- CT, PCT UBND huyện (BC); 
- UBND xã Vân Mộng; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, HS.    

 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

         Lương Mai Tú 
                                                                                 

                                                                                               

 

 


