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ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CAO LỘC 

 
Số: 04 /KL-UBND 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Cao Lộc, ngày 23 tháng 7  năm 2019 

 
KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp  
cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã Lộc Yên để thực hiện  

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 767/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn 
kinh phí được cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã Lộc Yên để thực hiện 
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 05/4/2019 đến ngày 
10/6/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị trường học trên địa 
bàn xã Lộc Yên. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 64/BC-ĐTTr ngày 18/6/2019, ý kiến giải 
trình của đối tượng thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc kết luận như sau: 

1. KHÁI QUÁT CHUNG  

Lộc Yên là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Lộc. 100% cán bộ, giáo 
viên, nhân viên (CB,GV,NV) của các trường trên địa bàn xã được hưởng các chế 
độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách 
đối với cán bộ, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/3/2011 (Sau đây gọi là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).   

Thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 
08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của 
Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng 
lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. Quá trình triển khai thực hiện, phát hiện một số trường hợp chi chưa 
đúng chế độ nên Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 560/CV-
GD&ĐT ngày 16/10/2017 về việc Hướng dẫn chế độ nghỉ ốm đau, thai sản và thực 
hiện rà soát truy thu các khoản chi sai chế độ và Công văn số 398/CV-GD&ĐT 
ngày 16/8/2018 đôn đốc, rà soát truy thu các khoản chi sai chế độ đối với giáo 
viên, học sinh. Qua tự rà soát của các trường trên địa bàn xã Lộc Yên tính đến hết 
năm 2018, tổng số tiền chi sai cho Cán bộ, giáo viên, nhân viênlà 12.000.000 đồng, 
số tiền đã thu hồi được 9.900.000đồng, số tiền chưa thu hồi được 2.100.000 đồng.   

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện  

Ngay sau khi xã Lộc Yên được công nhận là xã đặc biệt khó khăn (theo 
Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 
danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của 
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Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015), Hiệu trưởng các nhà trường đã triển 
khai Nghị định 116/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể 
CB,GV,NV. Chỉ đạo viên chức kế toán nghiên cứu kỹ văn bản, tham mưu cho 
Hiệu trưởng trong việc chi trả mọi chế độ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên theo 
quy định. 

Hàng năm các đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên việc 
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn có hạn chế nhất định (Trường Mầm non xã 
Lộc Yên), quy chế chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời gắn với thực tế tại đơn 
vị). Trách nhiệm thuộc về viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách nhiệm 
của Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.  

2. Kết quả thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 

2.1. Thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí  

Hàng năm, các đơn vị trường học đã lập dự toán, chấp hành dự toán và 
quyết toán kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định 
số 116/2010/NĐ-CP cơ bản đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Từ năm 2014 đến hết năm 2018, tổng kinh phí giao cho các đơn vị trường 
học trên địa bàn xã Lộc Yên là 46.218.290.000 đồng, đã quyết toán tổng số tiền là 
46.218.290.000 đồng, dư dự toán 0 đồng. Cụ thể:  

ĐVT: đồng 

TT 
Năm ngân 

sách 
Giao dự toán Quyết toán Dư dự toán 

1 2014 6.722.740.000 6.722.740.000 0 

2 2015 8.637.061.000 8.637.061.000 0 

3 2016 9.027.978.000 9.027.978.000 0 

4 2017 11.326.916.000 11.326.916.000 0 

5 2018 10.053.595.000 10.053.595.000 0 

Cộng 46.218.290.000 46.218.290.000 0 

 

2.2. Thực hiện chi trả các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 

Trong thời kỳ thanh tra, nguồn kinh phí được cấp thực hiện chi trả chế độ 
theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP cho các đơn vị quản lý, sử dụng thanh quyết 
toán cơ bản theo đúng quy định. Kết quả như sau: 

a) Chi trả phụ cấp thu hút (PCTH): Các đơn vị đã được cấp và chi trả chế độ 
PCTH cho Cán bộ, giáo viên, nhân viênlà: 7.337.330.400 đồng. Qua thanh tra phát 
hiện có 03 trường hợp hưởng PCTH không đúng quy định tại điểm a, c, Khoản 1, 
Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ 
-Bộ Tài chính hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp 
quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP “a, Thời gian đi công tác, làm việc, 
học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở 
lên;... 
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c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội” và 11 trường hợp hưởng thừa PCTH với số tổng số 
tiền là  96.594.990 đồng. Cần phải thu hồi nộp NSNN. Cụ thể:  

- Trường Mầm non xã Lộc Yên: có 02 trường hợp hưởng PCTH (70%) không 
đúng quy định với tổng số tiền 22.255.500 đồng; 

- Trường Tiểu học xã Lộc Yên: có 08 trường hợp hưởng PCTH (70%) không 
đúng quy định với tổng số tiền 65.897.770 đồng; 

- Trường PTDTBT THCS xã Lộc Yên: có 03 trường hợp hưởng PCTH (70%) 
không đúng quy định với tổng số tiền 8.441.720 đồng. 

Đồng thời, qua thanh tra cũng phát hiện Trường Tiểu học xã Lộc Yên chi trả 
thiếu PCTH cho 05 trường hợp với tổng số tiền là 2.775.699 đồng. Cần phải chi trả 
cho đối tượng. 

Trách nhiệm thuộc về các viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách 
nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,ký duyệt chứng từ. 

b) Chi trả phụ cấp công tác lâu năm (PCCTLN): Tổng kinh phí đã chi trả 
được quyết toán là 903.035.500 đồng. Qua thanh tra phát hiện 08 trường hợp 
hưởng PCCTLN sai quy định (02 trường hợp được chi trả PCCTLN không đúng 
quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BTC-
BNV ngày 31/8/2011; 06 trường hợp chi trả thừa PCCTLN) với tổng số tiền là: 
23.282.000 đồng. Cần phải thu hồi nộp NSNN. Cụ thể: 

- Trường Tiểu học xã Lộc Yên: có 05 trường hợp hưởng PCCTLN không 
đúng quy định với tổng số tiền 14.145.000đồng 

- Trường PTDTBT THCS xã Lộc Yên: có 03 trường hợp hưởng PCCTLN 
không đúng quy định với tổng số tiền 9.137.000đồng 

 Đồng thời, qua thanh tra cũng phát hiện Trường Tiểu học xã Lộc Yên chi trả 
thiếu PCCTLN cho 04 trường hợp với tổng số tiền là 11.179.000 đồng. Cần phải 
chi trả cho đối tượng. 

Trách nhiệm của viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách nhiệm của 
Hiệu trưởng các nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và soát xét chứng từ. 

c) Chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng 

- Trong kỳ thanh tra số Cán bộ, giáo viên, nhân viênđược hưởng trợ cấp lần 
đầu là 15 trường hợp với tổng số tiền là 298.500.000 đồng. 

Nhìn chung các trường đã thực thực hiện chi trả trợ cấp lần đầu cho CB, 
GV,NV cơ bản đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện Trường 
Tiểu học xã Lộc Yên chi trả thiếu trợ cấp lần đầu cho 02 trường hợp với tổng số 
tiền là 700.000 đồng. 

- Trong kỳ thanh tra không có trường hợp Cán bộ, giáo viên, nhân viên nào 
được hưởng trợ cấp chuyển vùng. 

d) Chi trả trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội ĐBKK hoặc nghỉ hưu 

Trong kỳ thanh tra có 01 trường hợp được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển 
công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK với số tiền 30.441.000 
đồng. Kết quả thanh tra cho thấy Trường Tiểu học xã Lộc Yên đã chi trả trợ cấp 
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một lần cho bà Vũ Thị Duyên khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội ĐBKK thiếu 1.668.000 đồng. 

Trách nhiệm của viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách nhiệm của 
Hiệu trưởng nhà trường trong công tác ký duyệt chứng từ. 

đ) Chi trả trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Trong kỳ thanh tra có 38 trường hợp được hưởng trợ cấp tham quan, học tập 
kinh nghiệm với tổng số tiền 60.300.000 đồng. Kết quả thanh tra cho thấy các đơn 
vị đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp tham quan, học tập Cán bộ, giáo viên, nhân 
viêncơ bản đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và kịp thời. 

Qua thanh tra phát hiện trường hợp bà Hà Thị Liền, Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non xã Lộc Yên đi học bồi dưỡng quản lý giáo dục tập trung 03 
tháng được hưởng PCTH không đúng quy định với tổng số tiền 9.145.500 đồng 
(đã truy thu ở phần truy thu PCTH  nêu trên). 

2.3. Chi trả một số chế độ khác có liên quan  

a) Phụ cấp chức vụ (PCCV) 

Theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thì phụ cấp tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là PCCV lãnh đạo. 
Tuy nhiên, do hiểu chưa đúng văn bản nên các trường đã nhầm lẫn nên xác định 
đây là phụ cấp trách nhiệm do đó đã trích nộp không đúng quy định về BHYT, 
BHXH, BHTN, KPCĐ đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, ảnh hưởng đến 
quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa nghiên 
cứu kỹ văn bản nên còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các 
trường. Sau khi phát hiện, từ năm học 2016 – 2017 Phòng Giáo dục & Đào tạo đã 
chỉ đạo các nhà trường và thống nhất thực hiện phụ cấp tổ trưởng, tổ phó chuyên 
môn là PCCV lãnh đạo; trích nộp BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ đối với tổ trưởng, 
tổ phó chuyên môn đúng quy định.  

Tổng PCCV được quyết toán trong kỳ là 316.802.200 đồng.  

c) Phụ cấp khu vực (PCKV) 

Tổng kinh phí chi trả PCKV được quyết toán là 2.096.693.000đồng. Qua 
thanh tra phát hiện 06 trường hợp hưởng PCKV không đúng quy định tại Khoản 3 
phần II Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngay 
05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh&Xã hội-Bộ Tài chính-Ủy 
ban dân tộc với tổng số tiền là: 17.070.000 đồng. Cần phải thu hồi nộp NSNN. Cụ 
thể: 

- Trường Mầm non xã Lộc Yên: có 02 trường hợp nghỉ thai sản; 01 trường 
hợp đi học QLGD tập trung 03 tháng hưởng PCKV không đúng quy định với tổng 
số tiền 6.720.000 đồng. 

- Trường Tiểu học xã Lộc Yên: có 01 trường hợp nghỉ thai sản hưởng PCKV 
không đúng quy định với số tiền 3.450.000đồng. 

- Trường PTDTBT THCS xã Lộc Yên: có 02 trường hợp nghỉ thai sản 
hưởng PCKV không đúng quy định với tổng số tiền 6.900.000đồng 

Trách nhiệm của viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách nhiệm của 
Hiệu trưởng các nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 
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 d) Phụ cấp ưu đãi (PCƯĐ)  

Tại thời kỳ thanh tra, tổng kinh phí được quyết toán là: 7.232.155.600 đồng. 
Về cơ bản các đơn vị cơ bản đã thực hiện chi trả PCƯĐ cho CBGV đúng chế độ 
quy định. Qua thanh tra phát hiện có 06 trường hợp hưởng chế độ PCƯĐ không 
đúng quy định với tổng số tiền là 80.318.900 đồng. Cụ thể: 

* Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý:  

- Trường Tiểu học xã Lộc Yên: Thanh toán không đúng quy định PCƯĐ cho 
04 trường hợp với tổng số tiền 3.387.900đồng 

- Trường PTDTBT THCS xã Lộc Yên: Thanh toán không đúng quy định 
PCƯĐ cho 01 trường hợp nghỉ thai sản với tổng số tiền 3.321.500 đồng. 

* Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học: đã áp dụng Nghị định số 
64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ để thanh toán cho bà Lương Thị 
Kiều, nhân viên y tế trường Mầm non xã Lộc Yên là không đúng quy định. Do đó, 
đã thanh toán vượt 50% từ tháng 1/2014 - 3/2019 với tổng số tiền 73.609.500 đồng 

Trách nhiệm của viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách nhiệm 
của Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ký duyệt chứng từ; trách 
nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sử 
dụng NSNN đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.   

Tuy nhiên, do trên địa bàn huyệ có nhiều trường hợp tương tự và việc chi trả 
nhầm chế độ cho đối tượng là do hiểu sai văn bản quy phạm pháp luật nên UBND 
huyện đã có văn bản xin ý kiến cấp có thẩm quyền và sẽ xử lý sau khi có chỉ đạo. 

* Đồng thời, qua thanh tra cũng phát hiện Trường Tiểu học xã Lộc Yên chi 
trả thiếu PCƯĐ cho 08 trường hợp với tổng số tiền là 1.306.303 đồng. Cần phải 
chi trả cho đối tượng. 

Trách nhiệm của viên chức kế toán trong công tác tham mưu; trách nhiệm của 
Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ký duyệt chứng từ. 

e) Phụ cấp khác 

Qua thanh tra phát hiện 10 trường hợp hưởng sai quy định với tổng số tiền 
6.151.925 đồng. Cần phải thu hồi nộp NSNN. 

Có 02 trường hợp truy lĩnh thiếu với số tiền 1.118.920 đồng. Cần phải chi trả 
cho đối tượng. 

Trách nhiệm của viên chức kế toán trong công tác tham mưu, trách nhiệm 
của Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

III. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA 

1. Ưu điểm 

- Các đơn vị trường học triển khai Nghị định 116/2010/NĐ-CP, các văn bản 
hướng dẫn thi hành đến toàn thể CB,GV,NV. 

- Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện  Nghị 
định số 116/2010/NĐ-CP cơ bản đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Các đơn vị trường học đã tiến hành rà soát và thu hồi các khoản chi sai chế 
độ đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

2. Hạn chế, thiếu sót 



 6 

- Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn hạn chế (Trường Mầm non xã 
Lộc Yên), quy chế chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời gắn với thực tế tại đơn 
vị. 

-  Việc rà soát các đối tượng được hưởng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP 
chưa triệt để, chỉ tập trung vào đối tượng nghỉ thai sản. 

- Việc thực hiện chế độ đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viêntheo Nghị định 
số 116/2010/NĐ-CP của các đơn vị trường học trên địa bàn xã Lộc Yên vẫn còn để 
xảy ra một số sai phạm, cụ thể: 

* Cần truy thu nộp NSNN 

Tổng số tiền chi sai phải truy thu là 149.808.315 đồng. Cụ thể: 

- Chi sai PCKV cho 06 trường hợp với tổng số tiền là 17.070.000 đồng.  

- Chi sai PCƯĐ cho 05 trường hợp với tổng số tiền là 6.709.400 đồng.  

- Chi sai PCTH cho 14 trường hợp với số tổng số tiền là 96.594.990 đồng.  

- Chi sai PCCTLN cho 08 trường hợp với tổng số tiền là 23.282.000 đồng.  

- Chi sai khác cho 10 trường hợp với tổng số tiền 6.151.925 đồng. 

Trong đó, tính đến tháng 01/2019, các trường học trên địa bàn xã Lộc Yên 
tự rà soát, phát hiện và thu hồi nộp NSNN là 22.034.000 đồng; số còn phải nộp 
NSNN là 127.774.315 đồng (tại Bảng tổng hợp truy thu hưởng sai chế độ phải thu 
hồi nộp NSNN kèm theo Kết luận này). 

* Cần truy lĩnh cho các cá nhân 

Tổng số tiền các cá nhân được truy lĩnh trong kỳ thanh tra là 18.817.922 đồng. 
Trong đó: 

- Truy lĩnh PCƯĐ cho 08 trường hợp với tổng số tiền 1.306.303 đồng 

- Truy lĩnh PCTH cho 05 trường hợp với số tổng số tiền 2.775.699 đồng.  

- Truy lĩnh PCCTLN cho 04 trường hợp với tổng số tiền là: 11.179.000 đồng.  

- Truy lĩnh trợ cấp lần đầu (Phần chênh lệch) cho 02 trường hợp với số tiền 
700.000 đồng. 

- Truy lĩnh trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội ĐBKK (Phần chênh lệch) cho 01 trường hợp với số tiền 1.668.000 đồng 

- Truy lĩnh khác cho 02 trường hợp với tổng số 1.188.920 đồng 

* Nguyên nhân của những thiếu sót, hạn chế nêu trên là: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các nhà trường chưa thật sự sát sao. 

- Cán bộ quản lý, viên chức kế toán các đơn vị trường học còn hạn chế về 
năng lực quản lý tài chính, việc cập nhật, nghiên cứu các quy định pháp luật mới 
chưa kịp thời. 

- Việc kiểm tra hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với các đơn vị dự toán 
còn hạn chế, chưa phát hiện những sai sót này qua thanh quyết toán hằng năm. 

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Đối với các đơn vị trường học trên địa bàn xã Lộc Yên 

- Thực hiện đúng quy định việc chi trả trợ cấp, phụ cấp cho Cán bộ, giáo 
viên, nhân viên theo Nghị  định 116/2010/NĐ-CP và các chế độ khác (nếu có). 



 7 

Tăng cường việc nghiên cứu văn bản, tự kiểm tra, không để xảy ra tình trạng chi 
sai quy định.  

- Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học được thanh tra có trách nhiệm 
thu hồi số tiền 127.774.315 đồng (có danh sách chi tiết kèm theo) đã thanh toán 
không đúng quy định cho các cá nhân nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra 
huyện Cao Lộc, số tài khoản 3949.0.1079277.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện 
Cao Lộc.  

- Tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra 
các các sai phạm nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh 
tra huyện) xong trước ngày 30/9/2019. 

2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu, chi ngân 
sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phòng quản lý. Chấp hành 
nghiêm túc việc lập dự toán ngân sách, phân bổ và thẩm định duyệt quyết toán theo 
đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên 
quan trong công tác tham mưu để xảy ra các sai phạm nêu trên. 

3. Đối với phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Có trách nhiệm tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ Nghị định số 
116/2010/NĐ-CP đúng quy định. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử 
dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định. 

4. Đối với Kho bạc Nhà nước huyện 

Tăng cường công tác kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước đối với các 
đơn vị trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 

5. Giao cho Thanh tra huyện tiến hành công khai Kết luận thanh tra, dự thảo 
quyết định cho Chủ tịch UBND huyện thu hồi số tiền sai phạm nộp NSNN theo 
quy định; Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị xử lý bổ sung (nếu có) đối với khoản chi 
trả phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế trường học sau khi có chỉ đạo của 
cấp có thẩm quyền. Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên 
quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kết quả theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (B/cáo); 
- TT Huyện ủy (Báo cáo);                    
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- C,PVP; 
- Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ, TC-KH huyện;  
- Kho bạc huyện, BHXH huyện; 
- Thanh tra huyện: 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Các trường: MN, TH, PTDTBT THCS Lộc Yên 
- Lưu: VT + HS ĐTTr. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Duy Anh 
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