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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Oé/KL-UBND Nam TràMy, ngàyòồthảng ỹ  năm 2021

KẾT LUẬN
Thanh tra công tác mua sắm tập trung và quản lý 

vật tư, thiết bị, tài sản do phòng giáo dục và đào tạo huyện thực hiôn
trong 05 năm (2016 - 2020)

Thực hiện Quyết định sổ 1651/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch 
UBND huyện về việc Thanh tra công tác mua sam tập trung và quản lý vật tư, 
thiết bị, tài sản do phòng Giáo dục và đào tạo huyện thực hiện trong 05 năm 
(2016-2020) và Ke hoạch tiên hành thanh tra đã được phê duyệt.

Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 17/9/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành 
thanh tra tại Phòng Giảo dục và đào tạo huyện, xác minh thực tế tại các đom vị 
trường học và xem xét giải trình của đom vị, cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo sổ 01/BC-ĐTTr ngày 23/9/2021 của Đoàn thanh tra;

Chủ tịch UBND huyện kết luận thanh tra như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG
I. Chức năng
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 

dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý 
Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; về các công việc thuộc phạm vi quản lý của 
phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo 
sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.

2. Chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban 
nhân dân huyện; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 
của Sở Giáo dục và Đào tạo; có tư cách pháp nhân và được phép sử dụng con 
dấu.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 
bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập the; đồng thời đề cao trách nhiệm cá 
nhân của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các thành viên trong cơ oman

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số biên chế của phòng được giao qua từng năm là 
08 biên chế, số lượng này luôn biến động vì nhiều lý do (nghỉ hưu, chuyển công 
tác, bố nhiệm lãnh đạo trường). Hiện nay, phòng có 04 biến chế gồm 01 trưởng 
phòng, 01 phó trưởng phòng, 01 kế toán, 01 chuyên viên phụ trách thống kê -  kế 
hoạch và 04 viên chức được điều động từ các trường để giúp phòns thực hiện 
các nhiệm vụ chuyên môn.

II. Tình hình thực hiện việc mua săm theo phương thức tập trung
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1. Nội dung mua sắm. trang thiết bị hàng mộc, thiết bị điện tử, đồ dùng, 
đồ chơi, cơ sở vật chất phục vụ việc học, daỵ học và đồ dùng phục vụ cho học 
sinh bán trú.

2. Nguồn kinh ph í thực hiện:

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm 
và nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới. Trong 5 năm (2016-2020), tổng kinh phí được cấp để thực hiện việc mua 
sắm tập trung là 30.288.372.000 đồng , phòng GD&ĐT huyện đã thực hiện mua 
sắm với tổng sổ tiền là 29.715.514.000/15 gói thầu. Cụ thể:

a) Năm 2016:
- Ngân sách tỉnh bổ sung tại Quyết định số 4334/QĐ-ƯBND ngàỵ 

10/11/2015 và nguồn kinh phí SNGD năm 2016 chưa phân bổ tại Quyết định số 
48/QĐ-UBND ngày 13/01/2016; Quyết định'số 497/QĐ-UBND ngay 29/4/2016 
của ƯBND huyện Nam Trà My (2 gói thầu).

- Ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2016 (mua sắm, sửa chữa) được 
UBND huyện Nam Trà My cấp tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 
18/5/2016 và Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của ƯBND huyện 
Nam Trà My (3 gói thầu).

b ) Năm 2017
- Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2017 được phân bổ tại Quyết 

định số 2890/QĐ-ƯBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Nam Trà My (2 gói 
thầu).

- Quyết định sô 1579/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện Nam 
Trà My phê duyệt kế hoạch, dự toán và phân bố kinh phí mua sắm trang thiết bị 
giáo dục phục vụ công tác giảng dạy (2 gói thầu).

c) Năm 2018

Nguồn sự nghiệp giáo dục (mua sắm, sửa chữa) được phân bổ tại Quyết 
định số 396/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND huyện Nam Trà My (1 gói 
thầu).

d) Năm 2019

- Ngân sách huyện năm 2019 giao đầu năm tại Quyết định số 2262/QĐ- 
ƯBND ngày 20/12/2018 và Quyết định sổ 2358/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 
của UBND huyện Nam Trà My về điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản, trang 
thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học tại các đơn vị trường học giai đoạn 2019- 
2020 (1 gói thầu).

- Ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 
Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Nam Trà My 
(1 gói thầu).

e) Năm 2020
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- Ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 
QĐ số 181/QĐ-ƯBND ngay 17/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My (01 gói 
thầu)

- Ngân sách Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiếu 
số, vùng khó khăn cấp kinh phí tại Quyết định số 1957/QĐ-ƯBND ngày 
20/8/2020 của UBND huyện Nam Trà My. (01 gói)

- Ngân sách Sự nghiệp Giáo dục năm 2020 tại Quyết định số 1208/QĐ- 
ƯBND ngày 06/5/2020 của UBND huyện Nam Trà My (01 gói).

B. KẾT QUẢ THANH TRA
I. Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về việc mua sắm theo 

phương thưc tập trung.
1. Công tác công khai, minh bạch trong việc lập kế hoạch, danh mục 

mua sắm

Việc lựa chọn thiết bị, hàng hóa mua sắm tập trung được phòng GD&ĐT 
tiến hành dựa trên theo thứ tự ưu tiên của các đơn vị trường học, đồng thời căn 
cử vào nguồn kinh phí được giao để tổng họp, đề xuất với phòng Tài chính -  Kế 
hoạch huyện thẩm đinh, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định phê 
duyệt kế hoạch mua sắm hằng năm.

Do đó, các gói thầu mua sắm thực hiện trong 5 năm (2016-2020), kể cả 
gói thầu do BQLDA ĐTXD tỉnh thực hiện không có bảng đăng ký nhu cầu của 
các đơn vị trường học để từ đó Phòng tổng họp làm cơ sở để lập kế hoạch thực 
hiện mua sắm tập trung, điều này không đúng theo quy định tại Thông tư 
35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc 
mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

2. Công tác lập hồ sơ mời thầu, việc đăng tải các thông tin về kế hoạch 
đâu thâu, gia hạn, điều chỉnh, các thông tin đã đăng tải (nếu có) và kết quả 
lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Phòng GD&ĐT thực hiện thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 
sơ đề xuất của nhà thầu. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn 
nhà thầu trên hệ thống mạng đẩu thầu quốc gia tại địa chỉ 
http://muasamcong.mpi.gov.vn. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số hạn chế sau:

- Gói thầu trang bị cho trường tiểu học Ngọc Linh năm 2017: việc lưu trữ 
hô sơ chưa đảm bảo, khi kiếm tra thiếu hồ sơ chào hàng của các bên tham gia dự 
thầu, nhưng đơn vị đã kịp thời bổ sung đầy đủ.

- Các gói thầu mua sắm hàng hóa tập trung từ năm 2017-2020 được phê 
duyệt với hình thức là chào hàng cạnh tranh thông thường, chào hàng cạnh tranh 
rút gọn đã không tuân theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Chỉ thị 47/CT--TTg ngày 27/12/2017 
của Thủ tướng Chính phủ, Chủ đầu tư đã đưa ra các yêu cấu trong hồ sơ mời 
thầu có tính chất hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Cụ thể:

http://muasamcong.mpi.gov.vn
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+ Tại 04 gói thầu do công ty An Tiến hoặc liên danh An Tiến-Trường Lực 
trúng thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học và học cho các đơn vị trường 
học năm 2018; Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy và học thiết yếu giai đoạn 
2019-2020 (của năm 2019); Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy và học thiết yếu 
năm 2020 và gói Mua sắm trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục và đào tạo 
huyện Nam Trà My (BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam thực hiện), chủ đầu tư đã 
yêu cầu nhà thầu phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện 
tại tỉnh Quảng Nam hoặc Đà Nang; có cán bộ chủ chốt có trình độ đại học Sư 
phạm, trưởng nhóm thực hiện gói thầu có trình độ là đại học Tin học, công nghệ 
thông tin hoặc điện tử viễn thông.. .trong khi hàng hóa của gói thầu chủ yếu là 
hàng mộc và thiết bị sẵn có, phổ biến trên thị trường là tivi, máy in ...

+ Hàng hóa thiết bị điện tử, chủ đầu tư đã yêu cầu các thông số kỹ thuật 
cố định, hoặc một hãng nhất định mà không sử dụng thiết bị thay thế tương 
đương hoặc cao hơn thuộc các gói thầu năm' 2016.

II Ket quả thực hiện mua sắm tập trung
1. Tồng nguồn kinh p h í thực hiện việc mua sắm tập trung

Tổng kinh phí thực hiện việc mua sắm theo hình thức tập trung do đơn vị 
thực hiện trong 5 năm (2016-2020) là hơn 29,715 tỷ đồng với 15 gói thầu. Cụ 
thể:

stt Năm thực 
hiên

Số lượng 
gói thầu

Số tiền thực hiện
(1.000 đồng) Ghi chú

1 2016 05 2.486.345

2 2017 04 1.649.315
01 gói thầu BQLDA 
ĐTXD tỉnh Quảng Nam 
thực hiện đấu thầu)

3 2018 01 3.855.927,9

4 2019 02 5.491.660,5
5 2020 03 16.232.265,8

Tổng cộng 15 29.715.514,2
> r r r

2. Giá trị các hoa hông, chiêt khâu khuyên mãi thu đươc khi thưc hiên
r \ r r r

mua săm; Việc sử dụng các khoản hoa hông, chiêu khâu, khuyên mãi

Năm 2017, nguồn kinh phí còn lại sau đầu tư tại gói thầu Mua sắm trang 
thiêt bị dạy học cho ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My do BQLDA 
ĐTXD tỉnh Quảng Nam thực hiện là 130.050.000 đồng. Trên yêu cầu thực tế và 
được sự thống nhất của UBND huyện, Phòng đã sử dụng nguồn kinh phí này 
thực hiện đâu tư mua sàm cho 02 đơn vị trường học với 02 gói thầu khác nhau 
(Trường Tiêu học Ngọc Linh mua săm 10 bộ máy tính đê bàn với giá trị là 87,6 
triệu đông; Trường THCS Trà Don mua sắm 01 máy tính laptop và 01 hệ thống 
điện năng lượng mặt trời với tổng giá trị là 42,45 triệu đồng).
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3. Số lượng, chủng loại, kích thước tài sản mua sắm thực tế so với hồ sơ 
mời thầu

Qua kiếm tra, xác minh thực tế tại 13 đơn vị trường học có liên quan, cho
thấy:

- Việc tiếp nhận, bàn giao tài sản được thực hiện giữa 03 bên (nhà thầu 
trúng thầu, Phòng GD&ĐT huyện, đơn vị trường học trực tiếp sử dụng tài sản) 
và được lập thành biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy 
định. Địa điếm bàn giao, tiếp nhận tài sản trực tiếp tại các đơn vị sử dụng đã 
tránh tình trạng hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển, tiếp nhận nhiều 
lần, tiết kiệm chi phí bàn giao, tiếp nhận tài sản.

- Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp với đơn vị cung ứng tiến hành 
nghiệm thu, bàn giao tài sản, thiết bị cho đơn vị sử dụng theo đúng số lượng, 
chủng loại, kích thước, cấu hình như họp đồng đã được ký kết. Tuy nhiên, qua 
kiếm tra thì ghi nhận một số tài sản, thiết bị không đúng theo yêu cầu. Cụ thể:

+ 02 Tủ thuốc y tế thuộc gói thầu thiết bị hàng mộc năm 2016 do Công ty 
TNHH Trường Lực cung ứng không đảm bảo về kích thước, kích thước theo 
họp đồng là (1,0 X 0,8 X 0,8)m nhưng thực tế là (1,0 X 0,8 X 0,4)m.

+ 01 Dàn âm thanh tại trường Mầm non Hoa Mai tại gói thầu thiết bị điện 
tử tin học năm 2016 do công ty TNHH thiết bị văn phòng Huy Trang cung ứng 
trong đó có bàn trộn Mixer không đúng chủng loại theo yêu cầu (đầu đĩa, micro 
không dây đã bị mất).

+ 02 Máy photo tại gói thầu thiết bị điện tử tin học năm 2016 do công ty 
TNHH thiết bị văn phòng Huy Trang cung ứng không đảm bảo về chủng loại 
theo yêu cầu, theo họp đồng là máy có mã là Ricoh Aficio MP 5000 nhưng cung 
bàn giao là máy Ricoh Aficio MP 5001.

+ 06 tivi 48 inch tại gói thầu thiết bị điện tử tin học năm 2016 do công ty 
TNHH thiết bị văn phòng Huy Trang cung ứng không đảm bảo về chủng loại 
theo yêu câu, theo họp đông tivi Samsung 48inch UA48J5000 nhưng bàn giao là 
tivi Samsung 48inch UA48H5003

III. Việc quản lý, theo dõi tài sản sau khi bàn giao, sử dụng.
- Qua kiểm tra một số đơn vị trường học, công tác quản lý tài sản, thiết bị 

được thực hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng, khoa học. Bên cạnh đó, một số đơn vị 
trong quá trình sử dụng thời gian dài đã để thất lạc tài sản nhưng không báo cáo 
lên cấp trên để xử lý, cụ thể:

+ Trường THCS Trà Mai: thất lạc 01 CPU năm 2016; 18 phần mềm bản 
quyền virut.

+ Trường Mầu giáo Hoa Mai: thất lạc 01 đầu đĩa DVD, 01 bộ micro 
không dây năm 2016.

J
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- Một số đơn vị trường học trực tiếp sử dụng thiết bị, tài sản chưa đưa vào 
số theo dõi, phần mềm theo dõi tài sản của đơn vị hoặc đưa vào theo dõi nhưng 
không đầy đủ. Cụ thể:

+ Trường THCS Trà Nam: theo dõi thiếu 04 bàn vi tính, 14 máy tính bàn 
của năm 2016, chưa đưa vào theo dõi tài sản năm 2020.

+ Trường THCS Trà Don: không đưa vào theo dõi tài sản năm 2020.

+ Trường tiếu học Trà Dơn: chưa cập nhập trên phần mềm theo dõi tài sản 
năm 2018.

+ Trường THCS Long Túc: không đưa vào theo dõi tài sản năm 2016, 
2017, 2019.

+ Trường Mầu giáo Trà Nam: không đưa vào theo dõi tài sản năm 2017, 
và một số tài sản năm 2018.

- Qua thời gian, một số tài sản, thiết bị đã bị hư hỏng hoàn toàn, không 
còn sử dụng được nữa. Phòng GD&ĐT huyện là đơn vị thực hiện mua sắm tập 
trung nhưng chưa mở sổ theo dõi tài sản bàn giao, chưa cập nhập kịp thời tình 
trạng sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị sử dụng. Từ năm 2019, đơn vị 
thành lập tổ công tác kiểm tra, thống kê hiện trạng tài sản, trang thiết bị để xác 
định nhu cầu mua sắm, nhưng không tổng họp để thực hiện việc sửa chữa hoặc 
tiến hành tổng họp, làm thủ tục thanh lý.

- Đặc biệt, tại gói thầu mua sắm: Trang thiết bị, đồ dùng theo CTMT giáo 
dục miền núi năm 2020, một số hàng hóa, thiết bị được lập kế hoạch mua sắm 
nhưng không có nhu cầu sử dụng, sử dụng không,hết công suất, hoặc tính năng 
thiết bị đã cũ không phù họp với tình hình thực tế, cụ thể:

+ Thiết bị dạy dọc: Radio cassette, Đầu DVD không sử dụng vì thiết bị đã 
được thay thế bằng các thiết bị hiện đại hơn.

+ Dụng cụ bếp với tiêu chuẩn, chất lượng cao làm tăng chi phí lên nhiều 
lân không cần thiết, cụ thể hàng hóa bằng inox phải dày từ l-l,2mm; quạt cơ 
công suất lớn.

+ Số lượng dụng cụ cho 01 đơn vị sử dụng lón nên không sử dụng hết: 
quạt, nồi.

+ Một số thiết bị chi phí vận hành, sửa chữa cao, bảo dưỡng phức tạp nên 
đa số các đơn vị không sử dụng dù giá trị mua sắm rất cao: hệ thống hút mùi, hệ 
thống bếp ga, máy thái rau củ đa năng...

+ Thùng rác với kích thước, trọng lượng không phù họp với học sinh tiểu
học.

c. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
Mặc dù điều kiện tình hình kinh tế khó khăn của một huyện miền núi cao 

như Nam Trà My nhưng ngành giáo dục luôn được huyện nhà quan tâm đầu tư 
về nguôn lực đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trường lóp học, đảm bảo thực

*
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hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của ngành phục vụ tốt nhất cho công 
tác giáo dục và đào tạo của huyện nhà.

Đội ngũ giáo viên luôn được nâng cao về chuyên môn, nguồn kinh phí 
cho giáo dục luôn được phân bổ hàng năm lớn, đồng thời tranh thủ các nguồn xã 
hội hóa. Do đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu tư, hoàn thiện, 
đáp ứng yêu cầu việc dạy và học. Đã có nhiều đơn vị trường học đạt Trường 
chuẩn theo Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch của 
huyện đề ra. Đe có thành tích như vậy, bên cạnh những nỗ lực của BGH, thầy cô 
của các trường thì Phòng GD&ĐT huyện luôn quan tâm, đưa ra các biện pháp, 
cách thức hỗ trợ kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến việc dạy và học, có đủ trang bị 
đồ dùng đế thực hiện tốt công tác bán trú cho học sinh.

Trong đó, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài sản phục vụ cho ngành 
eiáo dục huyện nhà trong 05 năm qua (2016-2020) được quan tâm, đầu tư với 
tổng kinh phí thực hiện là hơn 29,715 tỷ đồng. Phòng GD&ĐT huyện làm chủ 
đầu tư mua sắm tập trung với 15 gói thầu (01 gói thầu do BQLDA ĐTXD tỉnh 
Quảng Nam thực hiện đấu thầu).

Với vai trò là chủ đầu tư trong việc mua sắm tài sản tập trung, tuy số 
lượng cán bộ, công chức của cơ quan biến động do chuyển công tác, nghỉ hưu, 
mỗi cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, 
nhiệm vụ của mình, đã lập kế hoạch mua sắm, tổ chức mua sắm theo quy định 
của pháp luật. Qua kiểm tra thực tế tại 13/28 điểm trường, số lượng, chủng loại 
mua sắm thực tế cơ bản đều khóp đúng theo họp đồng mua sắm đã được ký kết. 
Bên cạnh đó, công tác chuyên môn về đấu thầu chưa được đào tạo nên việc thực 
hiện việc mua sắm tập trung, quản lý tài sản, trang thiết bị còn một số hạn chế 
như:

- Không thực hiện việc khảo sát, đăng ký nhu cầu của các đơn vị sử dụng 
để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch mua sắm nên một số trang thiết bị, tài sản 
được đầu tư nhưng không sử dụng, hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Đặc biệt là gói 
thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng theo CTMT giáo dục miền núi năm 2020, 
một số hàng hóa, thiết bị được lập kế hoạch mua sắm nhưng không có nhu cầu 
sử dụng, sử dụng không hết công suất, hoặc kỹ thuật, công năng thiết bị không 
còn phù họp với thực trạng sử dụng hiện nay.

- Việc đưa ra các yêu cầu về năng lực, cấu hình hàng hóa không phù hợp 
làm hạn chế nhà thầu tham gia đấu thầu.

- Một số trang thiết bị có cấu hình không đúng so với họp đồng, nhưng 
qua đối chiếu thì cấu hình thực tế thiết bị tương đương hoặc cao hơn so với họp 
đồng.

- Một số hồ sơ bàn giao trang thiết bị giữa 03 bên còn thiếu (nhưng sau 
khi thanh tra* đơn vị đã bổ sung đày đủ).

- Chưa quán triệt, chỉ đạo các đơn vị sử dụng tài sản lập sổ, nhập vào hệ 
thống theo dõi tài sản, trang thiết bị.

*
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- Không mở sổ theo dõi, không cập nhập tình hình sử dụng những tài sản, 
trang thiết bị mà phòng đã cấp để có những biện pháp kịp thời (luân chuyến 
trang thiết bị từ nơi thừa cho nơi thiếu, có kế hoạch sửa chữa, thanh lý ...)

D. BIỆN PHÁP XỬ LÝ
I. Xử lý về hành chính
Mặc dù trong công tác tổ chức mua sắm tập trung và quản lý vật tư, thiết 

bị, tài sản do phòng GD&ĐT huyện thực hiện trong 05 năm (2016-2020) đã thực 
hiện tuơng đối đảm bảo quy trình, quy định về Luật đấu thầu và cac văn bản 
hưởng dẫn của tỉnh, của huyện, giải quyết kịp thời nhu cầu về trang thiết bị phục 
vụ cho việc dạy và học của thầy cô giáo và phục vụ việc ăn, ở, sinh hoạt cho các 
em học sinh bán trú. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phòng GD&ĐT huyện 
vẫn còn một số tồn tại như đã nêu trong phần nhận xét và kết luận.

Do đó, kiến nghị lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện, cán bộ phụ trách có liên 
quan nghiêm túc rút kinh nghiệm khi thực hiện các gói thầu mua sắm theo hình 
thức tập trung trong những năm tiếp theo, tránh lặp lại những tồn tại qua thanh 
tra. Đồng thời, phòng cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học 
tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, tài sản đã được 
cấp, thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện về phòng GD&ĐT 
huyện đế có hướng luân chuyển, bổ sung từ nơi thừa, chưa sử dụng đến nơi 
thiếu, có nhu cầu sử dụng cấp thiết hơn đế phát huy cao nhất hiệu quả của việc 
đâu tư mua sắm, tránh tình trạng lãng phí.

Tổ chức họp, phổ biến nội dung Kết luận thanh tra này đến tất cả Cán bộ 
công chức của đơn vị. Đồng thời công khai Ket luận thanh tra trên công thông 
tin điện tử của phòng GD&ĐT huyện.

Báo cáo kết quả việc thực hiện và việc công khai Kết luận thanh tra về 
UBND huyện qua Thanh tra huyện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày công bố 
Kết luận thanh tra.

II. Xử lý về kinh tế: Không

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác mua sắm tập trung và quản lý vật 
tư, thiết bị, tài sản do phòng Giáo dục và đào tạo huyện thực hiện trong 05,năm
(2016-2020).
Nơi nhận:
-  Thanh ừa tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; (Báo cáo)
- ủy  ban kiểm tra Huyện ủy;
- Chánh VP HĐND-UBND huyện;
- Chánh Thanh tra huyện; I
- Trưỏng phòng GD&ĐT huyện I (Thực hiện)
- Lưu: VT

HỦ TỊCH

Trần Duy Dũng
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