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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 Hòa Cư và xã Thạch Đạn để thực hiện Nghị định số 

116/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

 

Thực hiện Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 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 Hòa Cư và xã Thạch 

Đạn để thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 

24/3/2020 đến ngày 04/6/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị 

trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 78/BC-ĐTTr ngày 15/6/2020, ý kiến giải trình 

của đối tượng thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Thực hiện Nghị định số 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); Thông 

tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BTC-BNV ngày 31/8/2011 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.  

Xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Lộc, vì 

vậy 100% các trường trên địa bàn xã được hưởng các chế độ theo Nghị định 

116/2010/NĐ-CP. Trong đó, xã Hòa Cư bắt đầu hưởng các chế độ theo Nghị định 

116/2010/NĐ-CP từ tháng 5/2017, xã Thạch Đạn bắt đầu được hưởng các chế độ 

theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP từ tháng 03/2011. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 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; Công văn số 398/CV-GD&ĐT ngày 

16/8/2018 về việc Đôn đốc rà soát truy thu các khoản chi sai chế độ đối với giáo 

viên và học sinh. Kết quả: các trường trên địa bàn xã Thạch Đạn đã tự kiểm tra, rà 

soát, và tự thu nộp số tiền 239.809.100 đồng vào ngân sách nhà nước, các trường 
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trên địa bàn xã Hòa Cư đã tự kiểm tra, rà soát nhưng không phát hiện trường hợp 

bị chi trả sai chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

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

Ngay sau khi xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn được công nhận là xã đặc biệt khó 

khăn, 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 CB,GV,NV theo quy định. 

Qua kiểm tra cho thấy: Hàng năm các đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu 

nội bộ và có sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn 

có hạn chế nhất định (nội dung quy chế chi tiêu lẫn lộn với quy chế thăm hỏi của 

Công đoàn). 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. 

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

2.2.1. Thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí  

Hàng năm, các 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. 

Tính từ năm 2012 đến hết năm 2018, tổng kinh phí giao cho các trường học 

trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn là 28.190.294.531 đồng, đã quyết toán 

tổng số tiền là 28.187.694.531 đồng, dư dự toán 2.600.000 đồng (tiền trợ cấp nghỉ 

hưu trường TH xã Thạch Đạn). Cụ thể:  

ĐVT: đồng 

TT Năm ngân sách Giao dự toán Quyết toán Dư dự toán 

1 2012 2.911.870.300 2.911.870.300 0 

2 2013 2.663.274.500 2.663.274.500 0 

3 2014 2.908.604.200 2.908.604.200 0 

4 2015 3.062.293.800 3.062.293.800 0 

5 2016 2.948.686.600 2.948.686.600 0 

6 2017 5.440.766.731 5.440.766.731 0 

7 2018 8.254.798.400 8.252.198.400 2.600.000 

Cộng 28.190.294.531 28.187.694.531 2.600.000 

 

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

2.2.2.1. Chi trả phụ cấp thu hút (PCTH) 

Các trường đã được cấp và chi trả chế độ PCTH cho CB,GV,NV là: 

11.346.269.130 đồng. Qua thanh tra phát hiện: 

- Có 18 trường hợp hưởng PCTH không đúng quy định tại điểm c, Khoản 1, 

Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên 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 “c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ 

cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội” với số tổng 

số tiền là  191.402.967 đồng; Cần phải thu nộp NSNN. Cụ thể: 

+ Trường Mầm non xã Thạch Đạn: có 07 trường hợp hưởng PCTH (70%) 

không đúng quy định với tổng số tiền 56.740.110  đồng; 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn: có 08 trường hợp hưởng PCTH (70%) 

không đúng quy định với tổng số tiền 89.405.757 đồng; 

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn: có 03 trường hợp hưởng PCTH 

(70%) không đúng quy định với tổng số tiền 45.257.100 đồng.  

(có danh sách kèm theo) 

- Có 02 trường hợp ở trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn hưởng PCTH 

không đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-

BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên 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” với số tổng số tiền 

là  36.196.300 đồng; Cần phải thu nộp NSNN.  

(có danh sách kèm theo) 

- Có 05 trường hợp hưởng PCTH không đúng quy định tại khoản 2, Điều 4 

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “2. Thời gian 

hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm” (hưởng thừa thời gian) với số tiền là 

211.102.303 đồng, cần phải thu hồi nộp NSNN. Cụ thể:  

+ Trường THCS xã Hòa Cư: có 01 trường hợp hưởng PCTH (70%) không 

đúng quy định với tổng số tiền 12.776.400 đồng. 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn: có 03 trường hợp hưởng PCTH (70%) 

không đúng quy định với tổng số tiền 156.730.503 đồng; 
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+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn: có 01 trường hợp hưởng PCTH 

(70%) không đúng quy định với tổng số tiền 41.595.400 đồng; 

 (có danh sách kèm theo) 

- Trường Mầm Non xã Hòa Cư có 01 trường hợp hưởng sai thời điểm hưởng 

PCTH theo quy định với số tiền 8.899.800 đồng, cần phải thu hồi nộp NSNN. 

(có danh sách kèm theo) 

- 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 Mầm non xã Hòa Cư có 01 trường hợp hưởng thiếu PCTH số tiền 

là 7.968.240 đồng; 

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

8.821.960 đồng 

+ Trường Mầm non xã Thạch Đạn có 01 trường hợp hưởng thiếu PCTH số 

tiền là 11.160.580 đồng; 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn có 02 trường hợp hưởng thiếu PCTH số tiền 

là 20.833.080 đồng; 

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn có 03 trường hợp hưởng thiếu 

PCTH số tiền là 54.712.980 đồng; 

(có danh sách kèm theo) 

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 và ký duyệt chứng từ. 

2.2.2.2. Chi trả phụ cấp công tác lâu năm (PCCTLN) 

Tổng kinh phí đã chi trả được quyết toán là 2.706.270.000 đồng. Qua thanh 

tra phát hiện: 

- Có 15 trường hợp hưởng PCCTLN không đúng quy định tại điểm c, Khoản 

1, Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-BNV-BTC với tổng số tiền là 

61.889.000 đồng, cần phải thu hồi nộp NSNN. Đồng thời yêu cầu tự rà soát lại thời 

gian cá nhân hưởng tiếp PCCTLN tại đơn vị mới để thực hiện cho đúng. Cụ thể: 

+Trường Mầm non xã Thạch Đạn: có 05 trường hợp hưởng PCCTLN không 

đúng quy định với tổng số tiền là 16.735.000 đồng; 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn có 04 trường hợp hưởng PCCTLN không 

đúng quy định với tổng số tiền là 27.169.000 đồng.  

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn có 06 trường hợp hưởng PCCTLN 

không đúng quy định với số tiền là 17.985.000 đồng;  

(có danh sách kèm theo) 
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- Có 01 trường hợp ở trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn hưởng PCCTLN 

không đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-

BNV-BTC với số tiền là  2.300.000 đồng; Cần phải thu nộp NSNN.  

(có danh sách kèm theo) 

- Có 12 trường hợp hưởng PCCTLN không đúng quy định tại khoản 1, Điều 5 

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “1. Mức 0,5 so với 

mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 

năm;” (chưa đủ thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn) với số tiền là 

99.885.000 đồng, cần phải thu hồi nộp NSNN.Cụ thể: 

+ Trường Mầm non xã Hòa Cư có 01 trường hợp hưởng PCCTLN không 

đúng quy định với số tiền là 11.230.000 đồng; 

+ Trường Tiểu học xã Hòa Cư có 01 trường hợp hưởng PCCTLN không đúng 

quy định với số tiền là 7.060.000 đồng; 

+ Trường THCS xã Hòa Cư có 04 trường hợp hưởng PCCTLN không đúng 

quy định với số tiền là 24.365.000. 

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn có 06 trường hợp hưởng PCCTLN 

không đúng quy định với số tiền là 57.230.000 đồng;  

(có danh sách kèm theo) 

- Có 02 trường hợp của trường THCS xã Hòa Cư hưởng PCCTLN không 

đúng quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 

của Chính phủ “2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với 

người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;” (chưa đủ thời gian công tác tại vùng đặc 

biệt khó khăn) với số tiền là 9.154.000 đồng, cần phải thu hồi nộp NSNN. 

(có danh sách kèm theo) 

- 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. 

+ Trường mầm non xã Thạch Đạn có 01 trường hợp hưởng thiếu PCCTLN 

với số tiền 989.000 đồng. 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn có 02 trường hợp hưởng thiếu PCCTLN với 

số tiền 15.420.000 đồng.  

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn có 02 trường hợp hưởng thiếu 

PCCTLN với số tiền 7.663.000 đồng. 

(có danh sách kèm theo) 
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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. 

2.2.2.3. Chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng 

Trong kỳ thanh tra số CB,GV,NV được hưởng trợ cấp lần đầu là 52 trường 

hợp với tổng số tiền là 636.400.000 đồng; Trong đó, Trường PTDTBT THCS xã 

Thạch Đạn có 01 trường hợp hưởng trợ cấp lần đầu không đúng quy định tại Điều 

6, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (chưa đủ thời gian 03 năm đối với nữ) với số 

tiền 11.500.000 đồng; cần phải thu hồi nộp NSNN (có danh sách kèm theo) 

Trong kỳ thanh tra không có trường hợp CB,GV,NV được hưởng trợ cấp 

chuyển vùng. 

2.2.2.4. 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 số CB,GV,NV được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển 

công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK và nghỉ hưu là 19 trường 

hợp với tổng số tiền là 451.514.800 đồng. Nhà trường đã thực hiện chi trả trợ cấp 

một lần cho CB, GV,NV đầy đủ, đúng quy định. 

2.2.2.5. Chi trả trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Trong kỳ thanh tra có 49 trường hợp được hưởng trợ cấp tham quan, học tập 

kinh nghiệm với tổng số tiền 149.650.000 đồng. Kết quả thanh tra cho thấy các 

trường đã được hiện chi trả chế độ trợ cấp tham quan, học tập cơ bản đúng đối 

tượng, đúng chế độ quy định và kịp thời. 

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

2.2.3.1. Phụ cấp chức vụ (PCCV) 

Theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Phụ cấp tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là PCCV 

lãnh đạo. Tuy nhiên nhà trường đã nhầm lẫn và coi 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. Vì vậy ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của người 

lao động.  

Qua buổi làm việc trực tiếp với viên chức kế toán các nhà trường; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo cho biết: Việc trích nộp BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ đối với Tổ 

trưởng, Tổ phó chuyên môn sai quy định là do nhầm lẫn, nghiên cứu văn bản 

không kỹ. Trách nhiệm thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo. 

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; 
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trích nộp BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 

đúng quy định.  

2.2.3.2. Phụ cấp khu vực (PCKV) 

Qua thanh tra phát hiện 30 trường hợp nghỉ thai sản được chi trả PCKV 

không đúng quy định tại Khoản 3 phần II Thông tư Liên tịch số 

11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 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: 85.471.883 đồng. Cần phải thu hồi nộp NSNN. Cụ thể: 

+ Trường mầm non xã Thạch Đạn có 08 trường hợp thanh toán không đúng 

quy định với số tiền: 25.040.000 đồng; 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn có 10 trường hợp thanh toán không đúng 

quy định với số tiền: 28.616.883; 

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn có 12 trường hợp thanh toán không 

đúng quy định với số tiền: 31.815.000.  

(có danh sách kèm theo) 

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. 

2.2.3.3.  Phụ cấp ưu đãi (PCƯĐ) 

Trong thời kỳ thanh tra tổng kinh phí được quyết toán là: 19.093.166.001 

đồng. Qua thanh tra phát hiện có 03 trường hợp hưởng chế độ PCƯĐ không đúng 

quy định với tổng số tiền là 151.687.200 cần phải thu hồi nộp NSNN. Cụ thể: 

+ Trường Mầm non xã Thạch Đạn: Thanh toán không đúng quy định cho 01 

trường hợp với tổng số tiền 27.281.200 đồng.  

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn: Thanh toán không đúng quy định cho 01 

trường hợp với tổng số tiền 56.917.000 đồng.  

+ Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn: Thanh toán không đúng quy định 

cho 01 trường hợp với tổng số tiền 67.489.000 đồng.  

(có danh sách kèm theo) 

Trách nhiệm của viên chức kế toán các nhà trường 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 ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền 

quản lý.   

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

3.1. Ưu điểm 
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- Các trường học triển khai Nghị định và đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi 

hành đến toàn thể CB,GV,NV; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và có sửa đổi, bổ 

sung theo quy định. 

- 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 trường học đã tiến hành tự rà soát và thu hồi sai phạm các khoản chi sai 

chế độ đối với CB, GV, NV. 

3.2. Hạn chế, thiếu sót 

- Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn hạn chế, 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 viên theo Nghị định 

số 116/2010/NĐ-CP của các đơn vị trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã 

Thạch Đạn vẫn còn để xảy ra một số sai phạm, cụ thể: 

* Cần truy thu nộp NSNN 

Tổng số tiền sai phạm phải truy thu nộp NSNN đối với các cá nhân trong kỳ thanh 

tra là 869.488.403 đồng.  

- Truy thu PCKV đối với 30 trường hợp với tổng số tiền là: 85.471.833 đồng.  

- Truy thu PCƯĐ đối với 03 trường hợp với tổng số tiền là 151.687.200 đồng.  

- Truy thu PCTH đối với 26 trường hợp với số tổng số tiền  447.601.370 đồng.  

- Truy thu PCCTLN đối với  30 trường hợp với tổng số tiền là: 173.228.000 đồng.  

- Truy thu TCLĐ đối với 01 trường hợp với tổng số tiền 11.500.000 đồng. 

Trong đó các trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn đã tự rà 

soát, phát hiện và thu hồi nộp NSNN là 239.809.100 đồng; số còn phải nộp NSNN 

là 629.679.303 đồng (có danh sách chi tiết kèm theo). 

* Cần truy lĩnh cho các cá nhân 

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. 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 

* Nguyên nhân  

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

4.1. Các trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn 

- Thực hiện đúng quy định việc chi trả trợ cấp, phụ cấp cho CB,GV,NV theo 

Nghị  định 116/2010/NĐ-CP và các chế độ khác (nếu có). Tăng cường việc nghiên 

cứu văn bản, tự kiểm tra, tự rà soát, không để xảy ra tình trạng chi sai quy định.  

- Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học được thanh tra có trách nhiệm thu hồi 

số tiền 629.679.303 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 

trước ngày 30/9/2020. Cụ thể: 

+ Trường Mầm non xã Hòa Cư có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 

20.129.800 đồng 

+ Trường Tiểu học xã Hòa Cư có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 

7.060.000 đồng 

+ Trường THCS xã Hòa Cư có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 46.295.400 

đồng 

+ Trường Mầm non xã Thạch Đạn có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 

53.067.150 đồng 

+ Trường Tiểu học xã Thạch Đạn có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 

247.768.653 đồng 

+ Trường THCS xã Thạch Đạn có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền 

255.358.300 đồng 

- Tổ chức họp kiểm điểm 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 trước ngày 10/8/2020). 

4.2. 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. 

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các trường học thực hiện tự kiểm tra, rà soát, 

không để xảy ra tình trạng chi sai quy định 
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- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính đối 

với các đối tượng thanh tra. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Thanh tra huyện 

Giao Thanh tra huyện tiến hành công khai Kết luận thanh tra, dự thảo quyết 

định trình Chủ tịch UBND huyện thu hồi số tiền sai phạm nộp NSNN theo quy 

định; tham mưu, dự thảo văn bản đề nghị phối hợp trong việc thu hồi số tiền sai 

phạm cho UBND huyện, gửi các đơn vị ngoài địa bàn huyện mà các cá nhân 

hưởng sai chế độ đã chuyển công tác đến. 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/c) (01); 

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

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (02); 

- C,PVP (01); 

- Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ, TC-KH huyện (03);  

- 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 (06); 

- Lưu: VT + HS ĐTTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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