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HUYỆN YÊN CHÂU 

Số: 2424/KL-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Quy trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban quản lý Đầu tư xây  

dựng huyện Yên Châu làm chủ đầu tư từ 01/01/2019 đến 31/8/2021 

 
 

Thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND 

huyện về việc kiểm tra quy trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban quản lý 

Đầu tư xây dựng huyện Yên Châu làm chủ đầu tư từ 01/01/2019 đến 31/8/2021. 

Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 

trực tiếp tại Ban QLDA ĐXTD huyện. 

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 28/10/2021 của Trưởng Đoàn kiểm tra, 

ý kiến giải trình của Ban QLDA ĐTXD huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu kết luận như sau: 
 

Phần I 

KHÁI QUÁT CHUNG 
 

Ban QLDA ĐTXD huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 

Yên Châu, được thành lập tại Quyết định số Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 

06/6/2019 của UBND huyện Yên Châu, gồm: 20 Cán bộ, viên chức, lao động hợp 

đồng. Tổ chức và hoạt động thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy Ban QLDA 

ĐTXD huyện gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc; 04 bộ phận: Tổ Hành 

chính - Tổng hợp; Tổ Kế hoạch và Quản lý dự án; Tổ giám sát kỹ thuật; Tổ hỗ trợ 

sản xuất và giải phóng mặt bằng. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực thiện các chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện và hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 

16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

Thuận lợi: Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án 

luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các sở ban ngành, 

Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện. Ban QLDA ĐTXD huyện đã xử lý, 

tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án; cùng với sự phối hợp cơ bản kịp thời, chặt chẽ của các cơ quan chuyên 

môn, các xã có công trình tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình, 

thủ tục chuẩn bị đầu tư, cân đối và phân bổ nguồn vốn kịp thời cho các dự án; 

công tác kiểm tra quản lý Nhà nước về chất lượng công trình thường xuyên được 

thực hiện, giải phóng mặt bằng kịp thời, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. 
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Khó khăn: Địa điểm đầu tư các dự án hầu hết là ở các xã, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, địa bàn quản lý rộng, đường xá đi lại khó khăn, phương tiện thiếu 

thốn nên công tác kiểm tra giám sát có lúc, có nơi chưa được kịp thời, sự phối 

hợp của Ban giám sát, UBND các xã, đơn vị thụ hưởng công trình nhiều khi 

chưa được nhịp nhàng, thiếu thống nhất. Một số dự án, công trình còn vướng 

trong công tác giải phòng mặt bằng do các dự án, công trình không có nguồn 

kinh phí bố trí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Một bộ phận người 

dân chưa thấu hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác tuyên 

truyền, vận động ở cơ sở chưa kịp thời nên công tác giải phóng mặt bằng gặp 

nhiều khó khăn, phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai và 

hiệu quả đầu tư của các dự án.  

Phần II 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

 

 

1. Tình hình triển khai thực hiện cuộc kiểm tra 

Cuộc kiểm tra thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra: Kiểm tra các gói thầu 

do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: 

- Năm 2019: 60 dự án. 

- Năm 2020: 62 dự án. Hiện nay hồ sơ đang cung cấp cho Thanh tra tỉnh, 

thực hiện thanh tra theo Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 28/7/2021 của Thanh 

tra tỉnh Sơn La, vì vậy Đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra hồ sơ.  

- Năm 2021: 02 dự án. 

2. Kết quả kiểm tra 

Đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 35/62 dự án được Ban QLDA ĐTXD 

huyện cung cấp (trong đó năm 2019 kiểm tra 33/60 dự án, năm 2021 kiểm tra 

2/2 dự án), kết quả kiểm tra như sau: 

2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo 

đúng theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Tuy nhiên qua kiểm tra, có một số dự án chủ đầu tư chưa kịp thời trình 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi có quyết định phân bổ vốn (quyết 

định số 1369/QĐ-UBND ngày 22/12/2018 của UBND huyện Yên Châu), cụ thể: 

- Dự án: Điện thắp sáng trung tâm xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Đến 

ngày 15/5/2019, chủ đầu tư mới có văn bản trình phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Yên 

Châu. Đến ngày 16/7/2019, chủ đầu tư mới có văn bản trình phòng Tài chính - 

Kế hoạch thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2.2. Áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng 
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Chấp hành tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01/01/2019 (tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào 

hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 

15% về tổng giá trị gói thầu). 

Năm 2019 đã tổ chức đấu thầu qua mạng 17/20 gói thầu đối với hình thức 

chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi, đạt tỷ lệ 85%. 

2.3. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời, thầu hồ sơ yêu cầu 

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm 

bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2015/TT-BKH ngày 27/10/2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Qua kiểm tra, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không có các yếu tố làm hạn 

chế sự tham gia của các nhà thầu. 

2.4. Công tác đăng tải thông tin về đấu thầu 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu... được chủ đầu tư đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo 

đúng quy định của Điều 8, Luật Đấu thầu năm 2013. 

2.5. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Quy trình chỉ định thầu; công tác mở, đóng thầu; báo cáo đánh giá của tổ 

chuyên gia; báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn của phòng Tài chính - Kế 

hoạch; quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu... cơ bản đảm bảo đúng 

quy định. 

2.6. Công tác lưu trữ hồ sơ 

Hồ sơ các dự án được chủ đầu tư lưu trữ cơ bản đầy đủ, đảm bảo đúng 

quy định, qua kiểm tra, tập hồ sơ pháp lý một số dự án chưa đầy đủ hồ sơ theo 

quy định. 

Phần III 

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 
 

1. Ưu Điểm 

- Ban QLDA ĐTXD huyện đã tổ chức triển khai thực hiện quy trình lựa 

chọn nhà thầu các gói thầu được giao làm chủ đầu tư đảm bảo đúng quy định 

hiện hành của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu và các văn bản hướng dẫn. 

- Thực hiện tốt lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo kế 

hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2020 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 

13/7/2016 và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Sơn 

La về kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai 

đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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2. Hạn chế 

- Công tác phối hợp của Ban QLDA ĐTXD huyện với Đoàn kiểm tra 

chưa tốt, chậm hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

1221/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện, chậm cung cấp hồ sơ, cung 

cấp thiếu hồ sơ cho các thành viên Đoàn kiểm tra, gây khó khăn trong công tác 

kiểm tra hồ sơ của thành viên đoàn kiểm tra. 

- Một số dự án chủ đầu tư chưa kịp thời trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu sau khi có quyết định phân bổ vốn, dẫn đến dự án chậm được khởi 

công xây dựng. 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, một số dự án còn thiếu hồ sơ 

trong tập hồ sơ pháp lý; một số hồ sơ thiếu chữ ký của các bên có liên quan. 
 

Phần IV 
BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ NHỮNG YÊU CẦU KHẮC PHỤC 

 

1. Xử lý về kinh tế: Không. 

2. Xử lý trách nhiệm 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện giao Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện tổ chức họp rút kinh 

nghiệm đối với tập thể, các nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua 

công tác kiểm tra. 

3. Yêu cầu khắc phục 

- Chấn chỉnh việc chậm trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau 

khi có quyết định phân bổ vốn. 

- Sắp xếp hồ sơ khoa học, đầy đủ thành phần hồ sơ, chữ ký trong hồ sơ 

pháp lý trước khi đưa vào lưu trữ theo quy định. 

4. Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, tập thể và các cá nhân có 

liên quan nội dung Kết luận kiểm tra nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả 

thực hiện Kết luận kiểm tra về Ủy ban nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện) 

trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố Kết luận kiểm tra. 

Trên đây là Kết luận kiểm tra quy trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu do 

Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Yên Châu làm chủ đầu tư từ 01/01/2019 

đến 31/8/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thanh tra huyện (t/hiện); 

- Ban QLDA ĐTXD huyện (t/hiện); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HS kiểm tra, (12b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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