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Cao Lộc, ngày  18  tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: Các trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn 

 

Ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Kết luận thanh 

tra số 02/KL-UBND về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho các 

đơn vị trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn để thực hiện Nghị định 

số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.  

Sau khi xem xét Báo cáo số  120/BC-TT ngày 17/8/2020 của Thanh tra huyện 

Cao Lộc về việc phát hiện sai sót, nhầm lẫn số liệu trong Kết luận thanh tra số 

02/KL-UBND. 

UBND huyện bổ sung và đính chính thông tin, số liệu sai sót tại Kết luận 

thanh tra số 02/KL-UBND ngày 14/7/2020 như sau: 

I. Thông tin sai sót 

Sai sót số tiền truy lĩnh cho bà Đặng Thị Thơ cụ thể: 

Trong biểu tổng hợp các cá nhân được truy lĩnh theo Nghị định 116/NĐ-CP, 

Thanh tra huyện đã tổng hợp bà Đặng Thị Thơ được truy lĩnh số tiền là 4.424.000 

ở cột phụ cấp thu hút do “đủ thời gian công tác nhưng chưa được hưởng phụ cấp 

công tác lâu năm từ tháng 5/2017 đến hết tháng 9/2017” 

Tuy nhiên, thực tế bà Thơ chỉ được truy lĩnh số tiền là 3.160.000 ở cột phụ 

cấp công tác lâu năm do “đủ thời gian công tác nhưng chưa được hưởng phụ cấp 

công tác lâu năm từ tháng 5/2017 đến hết tháng 9/2017”.  

Do sai sót số tiền truy lĩnh cho bà Đặng Thị Thơ, nên dẫn đến sai sót số liệu 

tổng số tiền truy lĩnh, tổng số tiền truy lĩnh phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm của 

trường THCS xã Hòa Cư nói riêng và của xã Thạch Đạn và xã Hòa Cư nói chung. 

II. Nội dung đính chính 

1. Tại Mục 2.2.2.1. Chi trả phụ cấp thu hút (PCTH) đã soạn: 

 “Đồng thời, qua thanh tra cũng phát hiện học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã 

Thạch Đạn chi trả thiếu PCTH cho 09 trường hợp với tổng số tiền là 103.496.840 

đồng. Cần phải chi trả cho đối tượng. Cụ thể: 

..... 

+  Trường THCS xã Hòa Cư có 02 trường hợp hưởng thiếu PCTH số tiền là 

8.821.960 đồng 



 

.....;” 

Nay đính chính lại như sau: 

“Đồng thời, qua thanh tra cũng phát hiện học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã 

Thạch Đạn chi trả thiếu PCTH cho 08 trường hợp với tổng số tiền là 99.072.840 

đồng. Cần phải chi trả cho đối tượng. Cụ thể: 

...... 

+  Trường THCS xã Hòa Cư có 01 trường hợp hưởng thiếu PCTH số tiền là 

4.397.960 đồng” 

2. Tại mục 2.2.2.2. Chi trả phụ cấp công tác lâu năm (PCCTLN) đã soạn: 

“Có 06 trường hợp chi trả thiếu PCCTLN (đã đủ thời gian công tác tại vùng 

đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng) với số tiền 34.092.000 đồng, cần phải 

chi trả cho đối tượng. Cụ thể: 

…… 

+ Trường THCS xã Hòa Cư có 01 trường hợp hưởng thiếu PCCTLN với số 

tiền 10.020.000 đồng.” 

Nay đính chính lại như sau: 

“Có 07 trường hợp chi trả thiếu PCCTLN (đã đủ thời gian công tác tại vùng 

đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng) với số tiền 37.252.000 đồng, cần phải 

chi trả cho đối tượng. Cụ thể: 

…… 

+ Trường THCS xã Hòa Cư có 02 trường hợp hưởng thiếu PCCTLN với số 

tiền 13.180.000 đồng” 

3. Tại mục 3.2. Hạn chế, thiếu sót đã soạn: 

“Tổng số tiền các cá nhân được truy lĩnh trong kỳ thanh tra là 137.588.840 

đồng. Trong đó: 

- Truy lĩnh PCTH đối với 09 trường hợp với số tổng số tiền 103.496.840 đồng.  

- Truy lĩnh PCCTLN đối với  06 trường hợp với tổng số tiền là: 34.092.000 đồng.” 

Nay đính chính lại như sau:  

“Tổng số tiền các cá nhân được truy lĩnh trong kỳ thanh tra 136.324.840 

đồng. Trong đó: 

- Truy lĩnh PCTH đối với 08 trường hợp với số tổng số tiền 99.072.840 đồng.  

- Truy lĩnh PCCTLN đối với  07 trường hợp với tổng số tiền là: 37.252.000 

đồng.” 

4. Tại biểu tổng hợp các cá nhân được truy lĩnh  theo Nghị định 116/NĐ-CP kèm 

theo Kết luận 02/KL-UBND ngày 14/7/2020  

- Dòng 8, cột 4 đã ghi “4.424.000” Nay đính chính lại “0” 



 

- Dòng 8, cột 5 đã ghi “0” Nay đính chính lại “3.160.000” 

- Dòng 8, cột 9 đã ghi “4.424.000” Nay đính chính lại “3.160.000” 

- Dòng 9, cột 4 đã ghi “8.821.960” Nay đính chính lại “4.397.960” 

- Dòng 9, cột 5 đã ghi “10.020.000” Nay đính chính lại “13.180.000” 

- Dòng 9, cột 9 đã ghi “18.841.960” Nay đính chính lại “17.577.960” 

- Dòng 27, cột 4 đã ghi “103.496.840” Nay đính chính lại “99.072.840” 

- Dòng 27, cột 5 đã ghi “34.092.000” Nay đính chính lại “37.252.000” 

- Dòng 27, cột 9 đã ghi “137.588.840” Nay đính chính lại “136.324.840” 

(Đính kèm biểu chi tiết sau đính chính) 

Các nội dung khác tại Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 14/7/2020 không 

thay đổi. 

UBND huyện Cao Lộc bổ sung và đính chính như trên, rất mong nhận được sự 

thông cảm của các cơ quan đơn vị. UBND huyện Cao Lộc để nghị các phòng, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh (B/cáo) (01); 

- TT Huyện ủy (B/cáo) (01);                    

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (01); 

- C,PVP (01); 

- Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ, TC-KH huyện (01);  

- Kho bạc huyện, BHXH huyện (01); 

- Thanh tra huyện (02); 

- Trang thông tin điện tử huyện (01); 

- Các trường: MN, TH, THCS xã Hòa Cư; MN, TH, 

PTDTBT THCS xã Thạch Đạn (01); 

- Lưu: VT + HS ĐTTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 

                           



BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TRUY LĨNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2010/NĐ-CP 

(Biểu kèm Công văn số     /UBND-TT ngày             ) 

  
          

TT Họ và tên PCƯĐ PCTH PCCTLN 
Trợ cấp 

lần đầu 

Trợ cấp  

ra khỏi 

vùng 

ĐBKK 

Khác Tổng Ghi chú 

I TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÒA CƯ 

1 Vi Thị Thảo   7.968.240,0         7.968.240,0 

Kế toán cho hưởng sai thởi điểm hưởng PCTH 

nên truy thu thời điểm sai, truy lĩnh thời điểm 

đúng 

CỘNG   7.968.240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.968.240,0   

II TRƯỜNG THCS XÃ HÒA CƯ 

1 Hoàng Thị Thanh Huệ   4.397.960,0         4.397.960,0 Hưởng thiếu PCTH tháng 12/2018 

2 
Hoàng Thị Dung 

  
  10.020.000,0       10.020.000,0 

Đủ thời gian công tác nhưng chưa được hưởng 

PCCTLN từ 10/2017-12/2018 

3 
Đặng Thị Thơ 

  
  3.160.000,0       3.160.000,0 

Đủ thời gian công tác nhưng chưa được hưởng 

PCCTLN 5-9/2017 

CỘNG   4.397.960,0 13.180.000,0 0,0 0,0 0,0 17.577.960,0   

III TRƯỜNG MẦM NON XÃ THẠCH ĐẠN 

1 
Trần Thanh Xuân 

  
11.160.580,0         11.160.580,0 

Hưởng thiếu PCTH do nghỉ thai sản từ tháng 8 

- 11/2014 

2 
Lành Thị Thu 

  
  989.000,0       989.000 

Nhà trường đã truy thu nhiều hơn 989.000 

đồng so với số tiền hưởng sai thực tế 

CỘNG   11.160.580,0 989.000,0 0,0 0,0 0,0 12.149.580,0   

IV TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THẠCH ĐẠN 

1 Lý Thị Chuyên   19.047.280,0         19.047.280,0 Hưởng thiếu phụ cấp lâu năm T4/2016-1/2017 

2 Trần Thị Phương     7.845.000,0       7.845.000,0 Hưởng thiếu PCCTLN T8/2017-7/2018 



 

3 Nông Thị Huyên     7.575.000,0       7.575.000,0 Tính thiếu PCCTLN T2/2017-1/2018 

4 Nông Thị Thắm   1.785.800,0         1.785.800,0 Truy lĩnh thiếu PCTH 

CỘNG   20.833.080,0 15.420.000,0 0,0 0,0 0,0 36.253.080,0   

V TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ THẠCH ĐẠN 

1 

Đinh Thị Hồng 

  

16.083.900,0         16.083.900,0 

Hưởng tiếp PCTH từ 9/2015-02/2016 cho đủ 

thời gian 5 năm do hưởng thiếu 06 tháng (mới 

được hưởng 4 năm 6 tháng PCTH từ 9/2010-

8/2015 trong đó có 06 tháng nghỉ thai sản từ 

01-6/2015 không được hưởng PCTH) 

2 

Dương Thanh Tuyền 

  

  2.875.000,0       2.875.000,0 

Chưa được hưởng PCCTLN 0,5  từ 10/2015-

02/2016 trong khi đã đủ thời gian công tác tại 

vùng ĐBKK 

3 

Hứa Thị Hạnh 

  

20.531.280,0         20.531.280,0 

Hưởng tiếp PCTH từ 7/2016-02/2017 cho đủ 

thời gian 5 năm do hưởng thiếu 08 tháng (mới 

được hưởng 4 năm 4 tháng PCTH từ 9/2003-

7/2006 và 8/2014-6/2016 trong đó có 06 tháng 

nghỉ thai sản từ 12/2014-5/2015 không được 

hưởng PCTH) 

4 

Lâm Thúy Nga 

  

18.097.800,0         18.097.800,0 

Hưởng tiếp PCTH từ 9-12/2018 cho đủ thời 

gian 5 năm do hưởng thiếu 04 tháng (mới 

được hưởng 4 năm 8 tháng PCTH từ 9/2013-

8/2018 trong đó có 04 tháng đi học tập trung 

lớp Bồi dưỡng CBQLGD, trường CĐSP Lạng 

Sơn từ 05/01/2016-21/4/2016 không được 

hưởng PCTH) 

5 
Nguyễn Đức Điền 

  
  4.788.000,0       4.788.000,0 

Hưởng thiếu PCCTLN 0,2 từ tháng 7/2017-

12/2018 

CỘNG   54.712.980,0 7.663.000,0 0,0 0,0 0,0 62.375.980,0   

TỔNG CỘNG 0,0 99.072.840,0 37.252.000,0 0,0 0,0 0,0 136.324.840,0   
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