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THÔNG BÁO 

Kết luận thanh tra tại Trường Mầm non xã Mường Hoong. 

(Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2020) 

 

  Ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận thanh tra số  

06/KL-CT kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, 

sử dụng các nguồn kinh phí; Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ; Việc triển khai học tập làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học tại Trường Mầm non xã 

Mường Hoong; 

  Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum 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; Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về 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 ban hành theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum. 

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo Kết luận thanh tra tại Trường Mầm 

non xã Mường Hoong như sau: 

A. NỘI DUNG THANH TRA 

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

các nguồn kinh phí; Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ; Việc triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học.  

B. KẾT QUẢ THANH TRA 

I. Kết quả đạt được 

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

nguồn kinh phí: Đơn vị đã cơ bản chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; Xây 

dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo các nhiệm vụ chi theo yêu cầu của đơn vị; Đơn 

vị mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán để theo dõi theo quy định tại Thông tư số 

107/2017/TTBTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; Chứng từ kế toán sắp xếp tương 

đối gọn gàng; Công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách hàng quý, 

năm đơn vị đã thực hiện đầy đủ, đúng mẫu biểu, phân theo Mục lục ngân sách và nộp 

đúng thời gian quy định. 
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2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Hàng năm Hiệu trưởng nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của cấp trên; Công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng được triển khai thực 

hiện thường xuyên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; đã thực hiện 

công khai một số nội dung trong hoạt động tài chính, ngân sách tại đơn vị; đã thực 

hiện công khai các nhiệm vụ chuyên môn thông qua hình thức niêm yết công khai tại 

Văn phòng Hội đồng nhà trường và triển khai, quán triệt thông qua các cuộc họp hội 

đồng nhà trường. 

Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, viên chức như: Tiền lương, 

các khoản đóng góp theo lương, thanh toán cá nhân và các khoản chi phí về nghiệp 

vụ chuyên môn, mua sắm TSCĐ và chi phí khác được đơn vị triển khai thực hiện theo 

quy định hiện hành của nhà nước và của UBND tỉnh. Đơn vị có tổ chức triển khai 

quán triệt nội dung kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; có thông báo danh sách người 

có nghĩa vụ kê khai, phải kê khai và thực hiện việc kê khai, nộp bản kê khai theo quy 

định. 

3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục; việc thực hiện 

các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ: Nhà trường đã mở đầy đủ các loại hồ sơ 

theo quy định của Điều lệ trường mầm non, đồng thời ban hành các văn bản quản lý 

nội bộ để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục; Đội ngũ cán bộ, 

quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện giảng dạy cho trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi cơ bản 

đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và an tâm công tác; Công tác đánh giá cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên được triển khai thực hiện thường xuyên hàng năm theo 

quy định; Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện cơ bản theo Kế hoạch; Nhà trường 

đã chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các thôn để vận động học sinh 

ra lớp nhằm duy trì tốt sĩ số học sinh. 

4. Việc triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong trường học: Các cuộc vận động đều được Chi bộ, nhà trường triển khai 

trong các cuộc họp Hội đồng trường, các buổi sinh hoạt định kỳ. Hàng năm, trên cơ 

sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Nhà trường đã xây dựng đầy đủ các văn bản để 

chỉ đạo triển khai, thực hiện, đồng thời tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên viết 

Bản đăng kí cam kết thực hiện theo quy định. Nhà trường đã thực hiện tốt các phong 

trào thi đua gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh như: Các cuộc vận động đều được Chi bộ, nhà trường triển khai trong các 

cuộc họp Hội đồng trường, các buổi sinh hoạt Chi bộ, lồng ghép, tích hợp trong các 

bài học, tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng 

năm. 

II. Tồn tại, hạn chế: 

 - Trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí vẫn còn một số nội dung chi còn 

để thiếu chứng từ thanh toán.  

- Một số hệ thống hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn của nhà trường lưu 

trữ chưa khoa học; Có văn bản nhà trường ban hành nội dung còn chung chung, chưa 

cụ thể; Tổ chuyên môn dự giờ tư vấn giáo viên còn ít, tổ chức sinh hoạt chuyên môn 

của tổ có lúc chưa đảm bảo; Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 kiểm tra 
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chưa đúng theo kế hoạch đã xây dựng; Công tác tham mưu với các cấp trong việc thực 

hiện nhiệm vụ của đơn vị chưa phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. 

- Bản đăng kí học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 

CBQL, GV, NV chưa gắn với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. 

III. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

1. Xử lý về hành chính. 

1.1. Đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Hoong 

 - Hiệu trưởng và Kế toán đơn vị tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối 

với những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị sử dụng ngân sách.  

- Tổ chức họp Hội đồng nhà trường để kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 

những tồn tại hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục; 

việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ; việc triển khai học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học. 

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nêu trên. Báo cáo 

kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua Thanh 

tra huyện) trước ngày 22/10/2022 để theo dõi xử lý và niêm yết công khai Kết luận 

thanh tra tại Văn phòng Hội đồng nhà trường theo quy định của pháp luật. 

1.2. Đối với Phòng TC-KH huyện: Hướng dẫn Trường Mầm non xã Mường 

Hoong hoàn trả vào NSNN với số tiền 43.434.720 đồng từ nguồn kinh phí chi phụ cấp 

thu hút theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP đã hết nhiệm vụ chi theo quy định. 

 2. Xử lý về kinh tế: Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Hoong có trách 

nhiệm xử lý số tiền chi sai và hết nhiệm vụ chi từ năm 2017 đến 2020 với số tiền: 

47.144.720 đồng (Bốn mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi tư nghìn, bảy trăm hai 

mươi đồng), trong đó:  

 - Chứng từ thanh toán sai quy định đề nghị thu hồi nộp NSNN với số tiền: 

3.710.000 đồng. 

 - Kinh phí phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP đã hết nhiệm vụ chi: 

43.434.720 đồng. 

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA. 

Kết luận thanh tra còn đang trong thời hạn báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

và các kiến nghị thanh tra./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);       

- Thanh tra tỉnh (đ/b); 

- Thanh tra huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d); 

- Trang TTĐT huyện (đ/t); 

- Lưu: VT, HS. 

CHỦ TỊCH 
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