
 UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN ĐĂKHÀ        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc  
                

  Số:         /TB-UBND                                Đăk Hà, ngày      tháng      năm   

   
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các 

nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công tại Trường TH&THCS xã 

Ngọk Wang (trước đây là Trường THCS Ngọk Wang) 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

 

Ngày 08/8/2022 Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà đã ban hành Kết luận 

Thanh tra số 72/KL-CT về kết quả Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản 

công tại Trường TH&THCS xã Ngọk Wang (trước đây là Trường THCS Ngọk 

Wang) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 quy định về công 

khai kết luận Thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 

22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thanh tra; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 

năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế công khai 

kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông 

tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum và 

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy 

chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, 

Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon 

Tum được ban hành kèm theo tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo xử 

lý sau Thanh tra của Chủ tịch UBND huyện như sau: 

 I. NỘI DUNG THANH TRA  

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng 

các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công tại Trường TH&THCS xã Ngọk 

Wang (trước đây là Trường THCS Ngọk Wang) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Ưu điểm:  

- Trong năm tài chính 2019, 2020, 2021 Trường TH&THCS xã Ngọk 

Wang (trước đây là Trường THCS Ngọk Wang) thực hiện cơ bản tốt công tác 

quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất 
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của nhà trường, thực hiện nghiêm túc công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách 

hàng năm theo đúng quy định.  

- Việc mở sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán ngân sách 

và công khai tài chính được đơn vị thực hiện đảm bảo đúng theo quy định hiện 

hành. 

 - Nhà trường đã thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên nhà trường đầy đủ kịp thời. Ngoài ra thực hiện việc chi trả các 

chế độ, chính sách theo quy định đối với học sinh đảm bảo đầy đủ, đúng định 

mức, đúng đối tượng. 

2. Khuyết điểm:  

-  Mua hàng hóa vật tư không có phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, không có dự 

trù,  không có danh sách cấp phát cho đối tượng sử dụng, không có thông số kỹ thuật;  

hóa đơn mua hàng không ký người người mua hàng; chi sửa chữa tài sản, công cụ 

dụng cụ không có giấy báo hỏng; một số chứng từ không đóng dấu giáp lai. 

- Ngày, tháng, năm lập hóa đơn không đúng quy định tại tiết a, khoản 2, 

Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng 

cung ứng dịch vụ (hóa đơn lập sau ngày giao nhận hàng hóa). 

III. KẾT LUẬN 

Những nội dung tồn tại nêu trên nguyên nhân là do chủ tài khoản trong 

công tác quản lý và sử dụng tài chính việc kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ, dẫn 

đến duyệt chi một số chứng từ chưa đầy đủ theo quy định, cán bộ phụ trách bộ 

phận kế toán chưa kiểm tra chặt chẽ khi lập chứng từ kế toán hoặc thiếu kiểm tra 

chứng từ khi người khác cung cấp. 

Trách nhiệm dẫn đến sai sót nêu trên do chủ tài khoản, kế toán năm học 

2019 đến năm 2021 chịu trách nhiệm. 

 IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

Trên có sở kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trường 

TH&THCS Ngọk Wang thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chủ tài khoản và kế 

toán (theo từng giai đoạn) để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý và sử 

dụng tài chính đã nêu tại khoản 2, Mục II, Phần B trong kết luận kết quả thanh tra.  

- Chấm dứt những nội dung tồn tại không để lặp lại trong những năm tiếp 

theo, đồng thời bổ sung đầy đủ một số chứng từ kế toán sai sót đã nêu đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 

- Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc ít nhất 15 ngày liên tục. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra về UBND huyện (qua Thanh tra 

huyện). 
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Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản 

công tại Trường TH&THCS xã Ngọk Wang (trước đây là Trường THCS Ngọk 

Wang) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum./. 

  
Nơi nhận:                                  
- Phòng VH-TT huyện (để đăng tải lên cổng 

thông tin điện tử huyện);  

- Lưu: VT, TTr. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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