
             
 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của  

UBND huyện Mỹ Tú đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 

Ngày 17/9/2019, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng ban hành Kết luận thanh 

tra số 13/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Mỹ Tú đối với lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo.  

Căn cứ Công văn số 2064/UBND-NC ngày 30/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Mỹ Tú đối với lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo;   

Căn cứ  iều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của 

 uốc h i quy định về công  hai  ết luận thanh tra và Công văn số 962/PC-VP, 

ngày 16/4/2013 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý  iến chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận chọn hình thức công  hai  ết 

luận thanh tra. Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thông báo công khai nh ng n i dung c  

b n Kết luận thanh tra nh  sau: 

A. N   DUN  THANH TRA 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của 

UBND huyện Mỹ Tú đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

B. ƯU Đ ỂM VÀ HẠN CHẾ PHÁT H ỆN QUA THANH TRA   

 . ƯU Đ ỂM  

  ợc sự quan tâm của Huyện ủy và sự chỉ đạo sâu sát của UBND huyện Mỹ 

Tú, lãnh đạo Phòng GD T có nhiều cố gắng trong công tác qu n lý, điều hành, chỉ 

đạo các Tr ờng trực thu c thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn 

huyện, góp phần nâng cao trình đ  dân trí, thúc đẩy sự phát triển  inh tế, xã h i, 

tạo nguồn nhân lực trong t  ng lai cho tỉnh nhà nói riêng cũng nh  c  n ớc nói 

chung. Hàng năm, Phòng GD T tổ chức cho nhà giáo, công chức, viên chức tham 

gia các hoạt đ ng xã h i, tổ chức các h i thi cho các em học sinh nhằm tạo sân 

ch i bổ ích,  ích thích sự sáng tạo, tìm tòi, học hỏi của các em học sinh; Ban Giám 

hiệu các Tr ờng có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm 

vụ đ ợc giao trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Th ờng xuyên quan tâm tới nhiệm vụ 

xây dựng và phát triển đ i ngũ giáo viên phù hợp với  h  năng, năng lực. 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

THANH TRA TỈNH 

C N  HOÀ XÃ H   CHỦ N HĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:      /TB-TTr Sóc Trăng, ngày         tháng 10 năm 2019 
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C  sở vật chất đ ợc quan tâm từng b ớc c i thiện. Trong 03 năm, Phòng 

GD T đã triển  hai thực hiện các dự án nâng cấp, sửa ch a các Tr ờng học. Nhìn 

chung tiến đ  thực hiện của các công trình  ịp thời, qua đó đã bàn giao đ a vào sử 

dụng, phát huy hiệu qu  của nguồn vốn đầu t . 

Trong thời gian thanh tra, các đ n vị đ ợc thanh tra đã thực hiện đúng theo 

quyết định thanh tra; tạo điều  iện thuận lợi cho  oàn thanh tra hoàn thành nhiệm 

vụ đ ợc giao; báo cáo, cung cấp hồ s , chứng từ  ịp thời. 

  . HẠN CHẾ 

Bên cạnh nh ng mặt đạt đ ợc nh  nêu trên, UBND huyện Mỹ Tú, Phòng 

GD T và các Tr ờng trực thu c đ ợc thanh tra vẫn còn tồn tại m t số hạn chế, 

thiếu sót nh : 

Việc qu n lý, điều hành về công tác thu học phí trên địa bàn huyện ch a 

hiệu qu , dẫn đến thu học phí đạt  ết qu  thấp; Thiếu  iểm tra, giám sát trong việc 

phê duyệt  ế hoạch hợp đồng giáo viên, nhân viên cho các Tr ờng, chi tr  phụ cấp 

 u đãi cho các giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế; ban hành các quyết định 

 hen th ởng tập thể và cá nhân Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn  inh phí sự 

nghiệp giáo dục dẫn đến vi phạm nh  phân tích trên. 

Thiếu  iểm tra, giám sát đối với hoạt đ ng đánh giá ngoài tại các c  sở giáo 

dục, dẫn đến việc thanh toán hoạt đ ng đánh giá ngoài ch a phù hợp quy định; 

Thiếu chỉ đạo đối với các Tr ờng trong việc thu học phí, thiếu gi i pháp hiệu qu  

trong công tác thu dẫn đến thu đạt hiệu qu  thấp; các đ n vị không lập báo cáo tài 

chính; việc tham m u ch a đúng quy định về cấp  inh phí chi tr  phụ cấp  u đãi 

cho các giáo viên hợp đồng có thời hạn ngoài chỉ tiêu biên chế; phê duyệt b ng 

l  ng của các Tr ờng thanh toán phụ cấp  u đãi cho nhân viên y tế từ nguồn ngân 

sách cấp dẫn đến sai quy định; Chỉ đạo  hông  ịp thời dẫn đến chứng từ  hông 

ng ời  ý duyệt; qu n lý, điều hành đầu t  xây dựng công trình đã  iểm tra, giám 

sát  hông chặt chẽ dẫn đến  ý hợp đồng xây lắp thừa  hối l ợng, nghiệm thu, 

thanh toán  hối l ợng xây lắp  hông đúng thực tế; Việc thẩm định dự toán  hông 

phát hiện các  hối l ợng do đ n vị thiết  ế tính thừa, dẫn đến báo cáo  ết qu  thẩm 

định thừa  hối l ợng so với b n vẽ thiết  ế.  

Tổng sai phạm qua thanh tra: 1.273.758.617 đ, cụ thể: 

1. Tài chính 

- Phòng Giáo dục và  ào tạo: thực hiện vi phạm nguyên tắc tài chính: 

92.028.450 đ, do thanh toán b o l u phụ cấp  u đãi v ợt thời gian quy định, không 

mở sổ theo dõi tiền thù lao làm đại lý thu b o hiểm tai nạn. 

- Các Tr ờng trực thu c Phòng GD T: thực hiện thanh toán vi phạm nguyên 

tắc tài chính, do thanh toán sai nguồn, sai chế đ  phụ cấp  u đãi cho nhân viên y tế; 

 hông đúng chế đ  phụ cấp  u đãi cho giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế; 

chi  hen th ởng cho tập thể và cá nhân Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn  inh phí 

sự nghiệp giáo dục  hông đúng quy định; thủ tr ởng đ n vị  hông  ý duyệt chứng từ, 

chi tiền bồi d ỡng trách nhiệm cho giáo viên trực tiếp thu học phí  hông căn cứ vào 
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văn b n quy phạm pháp luật, mua thiết bị sửa ch a phòng máy vi tính, hóa đ n thanh 

toán  hông ghi ngày tháng năm, gồm:  

+ Tr ờng Mầm non Mỹ H  ng: 67.683.940 đ.  

+ Tr ờng Tiểu học A Huỳnh H u Nghĩa: 113.516.982 đ.  

+ Tr ờng THCS Huỳnh H u Nghĩa: 100.444.460 đ.  

+ Tr ờng THCS DTNT Mỹ Tú: 9.262.920 đ.  

+ Các Tr ờng trực thu c  hác: 796.338.064 đ.  

2. Xây dựng cơ bản 

Chủ đầu t   iểm tra, giám sát ch a chặt chẽ trong quá trình điều hành, qu n 

lý dự án; các nhà thầu t  vấn, nhà thầu thi công thực hiện ch a tốt vai trò, trách 

nhiệm nh : Lập dự toán thừa  hối l ợng, thi công thiếu  hối l ợng so với thiết  ế; 

nghiệm thu thanh toán  hông đúng thực tế thi công, sai phạm: 121.483.801 đ. 

Trách nhiệm sai phạm thu c về các đ n vị: Chủ đầu t ;   n vị thiết  ế;   n vị 

thẩm định; Các đ n vị thi công, đ n vị giám sát thi công; Các cá nhân trực tiếp 

tham gia qu n lý dự án ch a đ m b o điều  iện năng lực theo quy định. 

C. K ẾN N HỊ CÁC B ỆN PHÁP XỬ LÝ 

 . CHẤN CHỈNH CÔN  TÁC QUẢN LÝ  

 ề nghị UBND huyện Mỹ Tú, Phòng GD T và các đ n vị đ ợc thanh tra 

nghiêm túc chấn chỉnh,  hắc phục nh ng vi phạm, thiếu sót trong việc chỉ đạo, 

điều hành thu học phí trên địa bàn huyện đạt hiệu qu  thấp; chấn chỉnh trong việc 

chi  hen th ởng tập thể và cá nhân Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn  inh phí 

sự nghiệp giáo dục và phê duyệt  ế hoạch hợp đồng giáo viên, nhân viên cho các 

Tr ờng, chi tr  phụ cấp  u đãi cho các giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế; 

sớm gi i quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục b  nhằm đáp ứng  ịp thời giáo 

viên ở các cấp học phù hợp; Tăng c ờng công tác chỉ đạo qu n lý điều hành, phát 

huy nh ng mặt đã đạt đ ợc, rút  inh nghiệm, chấn chỉnh nh ng hạn chế, thiếu sót 

nh  phân tích trên.  

Chỉ đạo Phòng GD T, c  quan chuyên môn chấp hành nghiêm Luật Kế toán 

và các văn b n có liên quan; thực hiện đúng các văn b n quy định có liên quan đến 

lĩnh vực thu, chi tài chính;  ê  hai và đăng n p tiền thu học phí đầy đủ,  ịp thời, 

đúng quy định; mở sổ sách  ế toán và ph n ánh đầy đủ các nguồn thu theo quy 

định hiện hành; Thực hiện tốt vai trò điều hành, qu n lý dự án, thẩm định thiết  ế 

b n vẽ thi công, dự toán các công trình xây dựng đúng quy định.  

  . XỬ LÝ VỀ K NH TẾ  

- Thu hồi: 289.452.531 đ. 

+ Phòng GD T: 91.567.853. 

+ Tiểu học A Huỳnh H u Nghĩa: 18.951.280 đ. 

+ THCS Huỳnh H u Nghĩa: 10.482.000 đ. 

+ Tr ờng THCS DTNT Mỹ Tú: 9.262.920 đ.  
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+ Các Tr ờng trực thu c  hác: 127.879.880 đ. 

+ Công ty TNHH Xây dựng và Th  ng mại Thịnh C ờng: 7.227.465 đ. 

+ Công ty TNHH MTV Tr ờng Phú: 5.502.325 đ. 

+ Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Ph  ng Nam: 3.114.305 đ. 

+ Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Phúc: 6.115.514 đ. 

+ Công ty TNHH MTV Xây dựng Út Lâm: 9.348.989 đ. 

- Không thu hồi: 984.306.086 đ, do thanh toán chứng từ ch a đúng trình tự 

thủ tục; m t số đối t ợng h ởng phụ cấp  u đãi giáo viên ngoài hợp đồng hiện nay 

 hông còn công tác nên  hông có  h  năng thu hồi; đối với các tr ờng có nguồn 

thu, theo quy định đ ợc chi phụ cấp  u đãi cho nhân viên y tế từ nguồn thu nh ng 

do hiểu nhầm văn b n nên  ế toán tham m u chi ch a đúng nguồn.  ề nghị các 

đ n vị nghiêm túc chấn chỉnh, rút  inh nghiệm trong thời gian tới.  

   . XỬ LÝ VỀ TRÁCH NH ỆM 

Căn cứ Kết luận thanh tra và ý  iến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú nghiêm túc rút  inh nghiệm đối với 

nh ng thiếu sót đ ợc nêu tại Kết luận thanh tra; xem xét và chỉ đạo  iểm điểm rút 

 inh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với 01 tập thể, 03 cá nhân thu c quyền qu n lý 

và các cá nhân thu c quyền qu n lý của các đ n vị có liên quan.  

 V. XỬ LÝ KHÁC 

 ề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và  ào tạo nghiêm chỉnh chấp hành quy định 

tại Thông t  liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGD T ngày 27/8/2014 của B  Tài 

chính và B  Giáo dục và  ào tạo.  ồng thời có văn b n chỉ đạo các Phòng GD T, 

các c  sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chấn chỉnh hoạt đ ng đánh giá ngoài, 

 hi thanh toán ph i thực hiện đúng quy định tránh x y ra sai sót nh  vừa qua.  

V. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH   

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Văn 

b n số 2064/UBND-NC về việc xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Mỹ Tú đối với lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo.  

Trên đây là Thông báo  ết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc 

thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Mỹ Tú đối 

với lĩnh vực giáo dục và đào tạo./. 

   CHÁNH THANH TRA                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                                               
- Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- PTCN;GS,KT&XLSTTr; 

- Cổng TT T TTra tỉnh; 

- Phòng TTr GQKN,TC3; 

- L u VP, Hs  TTra.       
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