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KẾT LUẬN 

Thanh tra việc thực hiện các quy định  

của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản  

 

 

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010; Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn 

thanh tra theo Quyết định thanh tra số 01/QĐ-TTr ngày 08/01/2019 của Chánh 

thanh tra thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB: 

Công trình xây dựng Đường giao thông và Hệ thống rãnh thoát nước mưa Cụm 

công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Chánh thanh tra 

thành phố ban hành kết luận như sau: 

I. Khái quát chung về dự án đầu tư xây dựng 

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Cầu 

Yên, thành phố Ninh Bình. 

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường giao 

thông và hệ thống rãnh thoát nước mưa Cụm công nghiệp Cầu Yên, phường 

Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Tổng mức đầu tư: 25.163 triệu đồng. 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng đường giao thông và hệ 

thống rãnh thoát nước mưa cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, 

thành phố Ninh Bình. 

Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 604/QĐ-

UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình với 

những nội dung chính như sau: 

* Tên công trình: Xây dựng đường giao thông và hệ thống rãnh thoát nước 

mưa cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. 

* Chủ đầu tư: UBND thành phố Ninh Bình. 

* Địa điểm xây dựng: phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. 

* Đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây dựng VCC Việt Nam. 

* Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

1. Đường giao thông: Xây dựng 02 tuyến đường, tổng chiều dài 648,22m. 

Quy mô cắt ngang Bn= 5+11,5+5 = 21,5m. Lắp đặt bó vỉa, đan rãnh, vỉa hè, an 

toàn giao thông. 
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2. Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa của khu vực được thu bằng hệ 

thống cống xây B600, đoạn qua đường bằng cống hộp B600 đổ vào cống hộp 

B1500 sau đó thoát ra ngoài cụm công nghiệp. 

* Tổng dự toán: 24.851.712.000 đồng.  

Trong đó: Chi phí xây dựng:      20.191.113.000 đồng  

                          Chi phí QLDA:               403.086.000 đồng 

                          Chi phí tư vấn ĐTXD:  1.144.328.000 đồng 

                          Chi phí khác:                 1.056.328.000 đồng 

                          Dự phòng:                      2.056.259.000 đồng. 

* Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh 

* Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý 

* Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2019 

Cứ Quyết định số 480/QĐ-KHĐT ngày 06/03/2017 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Đường giao 

thông và Hệ thống thoát nước mưa Cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh 

Phong, thành phố Ninh Bình. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

1. Công tác chuẩn bị đầu tư 

Trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư, các nhà tư vấn và các đơn vị có 

liên quan đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về công tác quản lý 

đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại như sau: 

1.1. Công tác thiết kế, lập dự toán:  

- Hạng mục đường giao thông: Tính tăng khối lượng 84,26m
3
 bê tông mặt 

đường mác 300 đá 2x4 do tính trùng diện tích mặt đường với phần diện tích đan rãnh. 

- Hạng mục Cống hộp B1500: Tính toán, thống kế sai khối lượng thép với 

tổng số các loại thép là 10.550kg. 

- Việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

đơn vị tư vấn đang áp dụng  theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2019 

trong khi tại thời điểm trình thẩm định và phê duyệt TKBVTC thì Quyết định số 

79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 đã có hiệu lực thi hành. 

1.2. Công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ TKBVTC, dự toán công trình:  

Quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sở xây 

dựng đã không phát hiện ra sai sót như đã nêu tại điểm 1, khoản 1, mục II 

1.3. Công tác lựa chọn nhà thầu:  

Đối với gói thầu số 2 trong quá trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu gói thầu thi công xây lắp Tổ chuyên gia xét thầu đã không phát hiện ra sai sót 

đã nêu tại điểm 1, khoản 1, mục II. 
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2. Thực hiện thi công xây dựng công trình 

 2.1. Kiểm tra hiện trạng công trình:  

Qua kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn 

công của dự án cho thấy khối lượng nhà thầu đã nghiệm thu còn chênh với khối 

lượng thực tế thi công tại hạng mục đường giao thông cụ thể như sau:  

 - Chiều dài khe co kiểm tra thực tế trên hiện trường công trình giảm so với 

thiết kế 100,3m. 

- Chiều dài khe dãn kiểm tra thực tế trên hiện trường công trình giảm so với 

thiết kế 150,69m. 

2.2. Công tác quản lý dự án:  

Tổ chức nghiệm thu thanh toán giá trị khối lượng xây lắp  một số công việc 

chưa chặt chẽ, chính xác như đã nêu tại điểm 1, khoản 1 và điểm 1 khoản 2 mục II. 

2.3. Tư vấn giám sát:  

Trong quá trình giám sát chất lượng công trình đơn vị tư vấn giám sát đã ký 

xác nhận nghiệm thu một số khối lượng xây lắp hoàn thành chưa chặt chẽ, chính 

xác như đã nêu tại điểm 1, khoản 1 và điểm 1 khoản 2 mục II. 

3. Công tác kết thúc đầu tư 

Công trình xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa cụm 

công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình đến thời điểm 

kiểm tra, dự án đã nghiệm thu hoàn thành khối lượng, giá trị nghiệm thu A-B đề 

nghị thanh toán là: 20.435.784.000 đồng (Hai mươi tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu, 

bẩy trăm tám mươi tư nghìn đồng). 

4. Nguồn vốn đầu tư và thanh toán nguồn vốn đầu tư 

Tính đến thời điểm thanh tra, nguồn vốn ngân sách đã được cấp cho dự án 

là: 20.000.000.000 đồng. Cụ thể thanh toán như sau: 

- Thanh toán giá trị xây lắp: 18.607.678.000 đồng 

- Thanh toán chi phí thẩm định: 42.313.000 đồng 

- Thanh toán chi phí tư vấn lập HSMT và chấm thầu: 50.000.000 đồng 

- Thanh toán chi phí tư vấn giám thi công: 350.000.000 đồng 

- Thanh toán chi phí QLDA: 300.000.000 đồng 

- Thanh toán kinh phí tư vấn KS lập BCNCKT: 200.000.000 đồng 

- Thanh toán kinh phí tư vấn lập TKBVTC: 300.000.000 đồng 

- Thanh toán chi phí tư vấn kiểm toán BCQT: 150.000.000 đồng 

Qua kiểm tra hồ sơ thủ tục, chứng từ của các khoản chi phí cho thấy các 

hồ sơ thủ tục, chứng từ chi phí được đảm bảo theo quy định.  

5. Chi phí đầu tư thực hiện 

Căn cứ các nội dung đã được kiểm tra, qua tính toán Đoàn thanh tra xác định 

giá trị  xây lắp công trình sau thanh tra giảm: 457.693.000 đồng (Bốn trăm năm 

mươi bẩy triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng).  

(Có bảng tổng giá trị chênh lệch sau thanh tra kèm theo). 
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Về các khoản chi phí kiến thiết cơ bản khác như: Chi phí quản lý dự án, 

chi phí tư vấn thiết kế, giám sát, chi phí khác... Đoàn thanh tra đề nghị chủ đầu 

tư, các đơn vị tư vấn căn cứ vào kết quả thanh tra và khối lượng, giá trị nghiệm 

thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để thanh quyết toán theo đúng quy 

định về quản lý đầu tư xây dựng.  

III. KẾT LUẬN 

1. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – Công ty CP tư vấn đầu 

tư xây dựng VCC Việt Nam:  

Trong quá trình thực hiện để xảy ra các sai sót như:  

- Hạng mục đường giao thông: Tính tăng khối lượng 84,26m
3
 bê tông mặt 

đường mác 300 đá 2x4 do tính trùng diện tích mặt đường với phần diện tích đan rãnh. 

- Hạng mục Cống hộp B1500: Tính toán, thống kế sai khối lượng thép với 

tổng số các loại thép là 10.550kg. 

- Việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

đơn vị tư vấn đang áp dụng  theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2019 

trong khi tại thời điểm trình thẩm định và phê duyệt TKBVTC thì Quyết định số 

79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 đã có hiệu lực thi hành. 

2. Đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT - Công ty TNHH An Thịnh 

Phát: Quá trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đã không phát hiện 

ra những sai sót như đã nêu tại điểm 1, khoản 1, mục II. 

3. Đơn vị thi công - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim 

 Tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp một số công việc chưa 

đúng  như đã nêu tại điểm 1, khoản 1 và điểm 1 khoản 2 mục II dẫn đến làm tăng giá 

trị xây lắp với tổng số tiền là: 457.693.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bẩy triệu, sáu 

trăm chín mươi ba nghìn đồng). 

4. Đơn vị Tư vấn Giám sát - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại Hà Phong   

Trong quá trình giám sát chất lượng công trình đơn vị tư vấn giám sát đã ký 

xác nhận nghiệm thu một số khối lượng xây lắp hoàn thành chưa chặt chẽ, chính 

xác như đã nêu tại điểm 1, khoản 1 và điểm 1 khoản 2 mục II. 

5. Chủ đầu tư – Ban quản lý dự án 

Tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp một số công việc chưa 

đúng  như đã nêu tại điểm 1, khoản 1 và điểm 1 khoản 2 mục II dẫn đến làm tăng giá 

trị xây lắp với tổng số tiền là: 457.693.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bẩy triệu, sáu 

trăm chín mươi ba nghìn đồng). 

IV. KIẾN NGHỊ 

1. Yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư – Ban quản lý dự án thành phố, các đơn vị 

có liên quan thực hiện các quy định về lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối 

lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các quy định về quản lý 
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chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định; tổ chức kiểm điểm nghiêm 

túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong việc 

thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên. 

2. Điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp, giảm trừ giá trị thanh toán 

đối với nhà thầu thi công xây lắp số tiền: 457.693.000 đồng (Bốn trăm năm 

mươi bẩy triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng). 

Trên đây là Kết luận của Thanh tra thành phố về việc chấp hành chính 

sách pháp luật về xây dựng cơ bản công trình: xây dựng đường giao thông và hệ 

thống rãnh thoát nước mưa cụm công nghiệp Cầu Yên. Trong thời gian 30 ngày 

kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, Ban quản lý dự án thành phố, các đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và báo cáo kết quả 

thực hiện bằng văn bản về Thanh tra thành phố để theo dõi việc xử lý sau thanh 

tra theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Ban QLDA thành phố; 

- Các đơn vị có liên quan;                                                           
- Lưu: TTr.                                                                                            
                                                                               

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Đỗ Hồng Phong 
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