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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc thực hiện công tác quản lý đầu tư, sử dụng vốn, chất 

lượng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 2017-

2018 tại Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn  
 

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-SNN ngày 23/8/2019 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT về thanh tra việc thực hiện công tác quản lý đầu tư, sử dụng 

vốn, chất lượng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ năm 

2017-2018 tại Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn, từ ngày 11/9/2019 đến 

ngày 15/10/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm nước sạch và 

VSMT nông thôn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra chứng từ sổ sách, hồ sơ tài liệu; kiểm 

tra thực tế các hạng mục công trình trong các năm 2017- 2018 do Trung tâm làm 

chủ đầu tư. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 01/11/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, 

Báo cáo giải trình của Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Kết luận như sau: 

I. Khái quát chung. 

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMT 

nông thôn được quy định tại Quyết định 140/QĐ-SNN ngày 11/5/2018 của Giám 

đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT, cụ thể: 

1. Chức năng: 

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; có chức năng phục vụ quản lý nhà 

nước của Sở trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn 

toàn tỉnh; 

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có kinh phí hoạt động từ ngân sách, có 

con dấu và mở tài khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp 

luật; 

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 

Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 

 



2. Nhiệm vụ và quyền hạn:  

- Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về chính sách, kế hoạch 

phát triển dài hạn, 5 năm, trung hạn và hàng năm về nước sạch và VSMT nông thôn; 

phương thức quản lý, mô hình quản lý cấp nước sạch và VSMT nông thôn trên địa 

bàn tỉnh. 

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kế hoạch công tác 

năm và trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng và chiến lược phát triển Trung tâm; 

chương trình, dự án về nước sạch và VSMT nông thôn; chương trình, dự án thành 

phần về nước sạch và VSMT nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo 

vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao. 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư chương trình, dự án nước 

sạch và VSMT nông thôn được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp 

luật. Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình, dự án về nước sạch 

và VSMT nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân bảo vệ công 

trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch, giử gìn vệ sinh môi trường nông thôn 

tại các địa bàn nông thôn của tỉnh theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, 

chuyên môn, nghiệp vụ về nước sạch và VSMT nông thôn cho các tổ chức, cá nhân phù 

hợp với năng lực chuyên môn của Trung tâm. 

- Tham gia thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh; tham gia xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, 

điều tra, thống kê về nước sạch và VSMT nông thôn theo phân công của Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT và quy định của pháp luật. 

- Thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nước sạch 

và VSMT nông thôn phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả thực hiện các chương trình, dự án về nước 

sạch và VSMT nông thôn được giao với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

- Hàng năm, tổ chức cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi-đánh giá nước sạch 

và VSMT nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT 

trình UBND tỉnh bàn hành quyết định công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi-đánh giá 

nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt 

nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 

03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xác nhận tính chính xác các 

Báo cáo kê khai công trình của các đơn vị quản lý công trình cấp nước sinh hoạt 

nông thôn để Sở Tài chính thực hiện đăng nhập dữ liệu theo quy định hiện hành. 

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan 



liên quan trình UBND tỉnh phương án bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt 

nông thôn cho các địa phương, đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật. 

 - Xây dựng kế hoạch, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai Tuần 

lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm. 

- Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản 

của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và quy định 

của pháp luật. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi 

quản lý của Trung tâm theo mục tiêu, nội dung, chương trình cải cách hành chính 

của Sở.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao. 

3. Cơ cấu tổ chức:   

- Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và Phó Giám đốc. 

 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổng hợp; Phòng Kế hoạch -Kỹ 

thuật; Phòng Môi trường-Truyền thông. 

Hiện nay, biên chế Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn gồm có 08 người. 

II. Kết quả thanh tra. 

1.  Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Giám đốc Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn là người đứng đầu, 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về hoạt 

động của Trung tâm; Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác tài 

chính, kế toán; Quản lý tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật. Ngoài 

ra quản lý, chỉ đạo trực tiếp công tác cấp nước sinh họat nông thôn trên địa bàn 

toàn Tỉnh. 

- Phó giám đốc Trung tâm: Giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số lĩnh 

vực công tác được phụ trách: Công tác Vệ sinh, môi trường nông thôn; công tác 

truyền thông, tập huấn ... Chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được 

giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về những quyết 

định của mình. 

- Trưởng phòng có trách nhiệm giúp Giám đốc thực hiện các công việc thuộc 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước 

pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ của phòng, bảo đảm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao. 

- Viên chức và người lao động của Trung tâm có trách nhiệm chủ động nghiên 

cứu, tham mưu, thực hiện công việc trong phạm vi phân công; chấp hành sự chỉ 

đạo của người quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng và 

trước lãnh đạo Trung tâm về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc 

được giao, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

 



2. Công tác thanh tra, kiểm toán các công trình, dự án đầu tư từ 2017-

2018. 

Tất cả các công trình cấp nước đầu tư năm 2017 do Trung tâm làm chủ đầu 

tư đều được Thanh tra tỉnh Quảng Trị thanh tra và có kết luận thanh tra tại Kết luận 

số 93/KL-TTr ngày 12/02/2018 của Thanh Tra tỉnh Quảng Trị về việc chấp hành 

chính sách pháp luật trong hoạt động xây dựng tại Sở Nông nghiệp và PTNT trong 

04 năm từ 2014-2017 (có văn bản kết luận kèm theo).  

3. Kết quả thanh tra việc thực hiện vốn sự nghiệp kinh tế từ năm 2017 - 

2018. 

3.1. Kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu tại Trung tâm nước sạch và VSMT 

nông thôn. 

Từ ngày 11/9/2019 đến ngày 15/10/2019, Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra 

hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chương trình sự nghiệp từ năm 

2017 - 2018. Kết quả cụ thể như sau: 

            - Năm 2017 được phân bổ theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 

19/12/2016 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho các Sở, Ban, ngành, 

đơn vị thuộc tỉnh năm 2017. Việc thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu 
Dự toán được 

giao 2017 

Dự toán đã rút 

tại Kho bạc 

năm 2017 

Dự toán còn 

lại năm  2017 

1 Chi thường xuyên 677.306.000 677.306.000 0 

2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.035.000.000 1.024.700.000 10.300.000 

2.1 

 

Bộ chỉ số theo dõi-đánh giá nước 

sạch và VSMT nông thôn  
503.788.000 503.788.000 0 

2.2 Tuần lễ nước sạch 25.000.000 25.000.000 0 

2.3 Panô, áp phích tuyên truyền 126.000.000 126.000.000 0 

2.4 T.hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC 61.000.000 61.000.000 0 

2.5 Sữa chữa gara xe + xây bể tự hoại 220.212.000 209.912.000 10.300.000 

2.6 
Mô hình chất thải chăn nuôi HVS 

xã hải Vĩnh 
99.000.000 99.000.000 0 

 Cộng 1.712.306.000 1.702.006.000 10.300.000 

 

- Năm 2018 được phân bổ theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc 

tỉnh năm 2018. Việc thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể như sau: 



Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu 
Dự toán được 

giao 2018 

Dự toán đã rút 

tại Kho bạc 

năm 2018 

Dự toán 

còn lại năm 

2018 

1 Chi thường xuyên 790.500.000 790.481.000 19.000 

2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.239.000.000 1.238.997.000 3.000 

2.1 

 

Bộ chỉ số theo dõi-đánh giá nước sạch 

và VSMT nông thôn  
503.788.000 503.788.000 0 

2.2 Tuần lễ nước sạch 24.000.000 24.000.000 0 

2.3 Panô, áp phích tuyên truyền 126.000.000 126.000.000 0 

2.4 Thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC 68.000.000 68.000.000 0 

2.5 Sữa chữa trụ sở cơ quan 418.212.000 418.209.000 3.000 

2.6 MH chất thải CN HVS xã Gio An  99.000.000 99.000.000 0 

 Cộng 2.029.000.000 2.029.478 22.000 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình thanh tra phát hiện một số 

thiếu sót như sau: 

+ Chứng từ số 107/TX ngày 02/10/2017 thanh toán tiền công tác phí 

3.190.000đ trong khi đó xã Húc, Hướng Tân là những xã khó khăn, Trung tâm 

thanh toán 100.000 đồng/ngày là thấp hơn so với quy định 110.000đ/ngày.  

Vấn đề này, Trung tâm giải trình: Tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND  

ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v Quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì mức phụ cấp lưu trú đi công tác nội 

tỉnh tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (Theo các Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ) và đi công tác về trong ngày là 110.000đ/ngày. Xã 

Húc, xã Hướng Tân là những xã vùng núi, vùng đặc biết khó khăn nên viên chức sẽ 

được hưởng chế độ công tác phí 110.000đ/ngày. Tuy nhiên do kinh phí được cấp có 

hạn nên Trung tâm chỉ thanh toán 100.000đ/ngày. Mức chi này, Trung tâm cũng đã 

trao đổi, thống nhất với cán bộ được điều đi công tác và không vượt quá quy định 

Tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND nói trên.  

+ Tiền chấm công làm thêm giờ cùng một hệ số lương, phụ cấp chức vụ 

nhưng lại thanh toán khác nhau: Đoàn Xuân Thủy thanh toán 3 ngày công với số 

tiền 1.521.000 đồng (tháng 7 có 2 ngày và tháng 8 có 1 ngày), Nguyễn Thị Thu Hà 

thanh toán 02 ngày công với số tiền 961.000 đồng (tháng 7có 1 ngày và tháng 8 có 

1 ngày).  

Trung tâm có giải trình: Ông Đoàn Xuân Thủy và Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 

cùng Hệ số lương và phụ cấp chức vụ, vì vậy tiền công một ngày làm thêm giờ phải 

giống nhau và bằng 507.000 đồng. Theo đó, ông Đoàn Xuân Thủy làm thêm 03 

ngày và được hưởng 1.521.000 đồng; Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm thêm 02 ngày và 



được hưởng 1.014.000 đồng. Do kinh phí chi trả cho thời gian làm thêm ngoài giờ 

không đủ nên Bà Nguyễn Thị Thu Hà đồng ý chỉ nhận 961.000 đồng (Thiếu 53.000 

đồng).     

+ Thanh toán công tác phí các mô hình: có lệnh điều xe, thanh toán xăng 

dầu, công tác phí cho cán bộ, giấy đề nghị thanh toán 5.250.000 đồng nhưng chỉ 

thanh toán 4.200.000 đồng. 

Nội dung này được Trung tâm giải trình: Ngày 25/12/2017 Bà Nguyễn Thị 

Hà viên chức phòng Môi trường - Truyền thông làm giấy đề nghị thanh toán tiền 

công tác phí, tiền vé cầu đường phục vụ mô hình chất thải chăn nuôi xã Hải Vĩnh 

với số tiền đề nghị thanh toán: 5.250.000 đồng. Trong đó: 

- Công tác phí: 4.200.000 đồng (gồm Lê Văn Tuấn 350.000 đồng; Trương 

Công Vũ 700.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Hà 280.000 đồng; Phan Hứa Bửu 

1.050.000 đồng, Nguyễn Thị Hà 1.050.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm Nhung 770.000 

đồng) 

- Phí cầu đường: 1.050.000 đồng. 

Do dự toán chi tiết được phê duyệt không có phí cầu đường, vì vậy không có cơ 

sở và cũng không có kinh phí để thanh toán khoản mục này (1.050.000 đồng).  Trung 

tâm chỉ chấp nhận thanh toán 4.200.000 đồng công tác phí. 

 

 + Thanh toán chuyển tiền gửi công văn Quý1+Quý2/2018 cho Nguyễn Thị 

Thu Hà và đồng chí Nhung là 238.453 đồng nhưng lại chuyển 283.453, dư 45.000 

đồng. 

 + Tháng 12/2018, thanh toán tiền công tác phí cho Trương Công Vũ 11 ngày 

x 90.000 đồng/ngày = 990.000 đồng nhưng chuyển khoản 1.050.000 đồng dư 

60.000 đồng. 

+ Bà Ngô Thị Na Uy thanh toán tiền cập nhật số liệu Bộ chỉ số xã Triệu 

Long 4.600.000 đồng nhưng danh sách ký nhận tiền là 5.200.000 đồng. 

Nội dung này, Trung tâm giải trình như sau: Do sơ suất của Bà Ngô Thị Na 

Uy khi lập danh sách, nhưng số tiền Trung tâm đã chi trả cho xã Triệu Long là 

4.600.000 đồng đúng theo dự toán đã được phê duyệt. 

+ Theo giấy đi đường của anh Trương Công Vũ ngày 29/11/2018 đi Cam Lộ 

và Gio Linh. Trong lịch trình ngày 29/11/2018 chỉ đi huyện Cam Lộ nhưng được 

thanh toán cả 02 ngày. Như vậy là thanh toán thừa 01 ngày x 90.000đ = 90.000 

đồng. 

+Thanh toán 1.500.000 đ cho hộ ông Nguyễn Văn Thành là gia đình chính 

sách nhưng trong giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ lại Nguyễn Xuân Thành. 

Nội dung này, Trung tâm giải trình như sau: Do giấy chứng nhận liệt sĩ bị 

nhầm chử lót giữa “Văn” và “Xuân” nên có khác nhau giữa sổ Hộ khẩu và giấy 

chứng nhận liệt sĩ.  Công an xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng đã có xác nhận 2 người 

này là một. Tại phụ lục điều chỉnh phê duyệt Dự toán số 97/QĐ-SNN ngày 

28/3/2018 cũng đã điều chỉnh trường hợp này. 



3.2. Kết quả kiểm tra hiện trường và kiểm tra hồ sơ, tài liệu, chứng từ tại 

các đơn vị thi công: 

3.2.1. Kết quả kiểm tra hồ sơ: 

Quy trình  các bước triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình, Trung tâm 

đã triển khai từ hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thực hiện các bước chỉ định thầu, triển khai hợp đồng, thi công phù hợp với thực tế đúng 

theo quy trình, quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu ... 

Công tác quản lý sử dụng vốn đúng nguyên tắc quản lý tài chính, phản ảnh 

ghi chép hạch toán kế toán đầy đủ, chứng từ sổ sách rõ ràng, khối lượng vật liệu thi 

công công trình được thể hiện đủ số lượng. 

3.2.2. Kết quả kiểm tra hiện trường. 

 Đoàn Thanh tra cùng với lãnh đạo Trung tâm nước sạch và VSMT nông 

thôn, các đơn vị thi công đã tiến hành kiểm tra thực tế các công trình thi công trong 

giai đoạn 2017-2018.   

- Qua kiểm tra  hiện trạng chất lượng của các công trình bằng trực quan, đo đạc 

tại hiện trường đều đạt yêu cầu và đúng tiến độ hợp đồng.  

- Các hạng mục được kiểm tra đều thực hiện đúng theo thiết kế được thẩm 

định và được nghiệm thu thanh quyết toán chi phí phù hợp với dự toán được duyệt. 

- Các công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đều có hiệu quả sử dụng 

tốt, đảm bảo mục tiêu của dự án đề ra. 

4. Kết luận 

4.1. Ưu điểm: 

- Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn đã bám sát nhiệm vụ được giao 

và dựa trên nguồn vốn được phê duyệt để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ 

cho từng phòng, bộ phận, cán bộ, công chức của đơn vị để thực hiện tốt công tác quản 

lý đầu tư, sử dụng vốn, chất lượng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn. Lãnh đạo đơn vị cũng như bộ phận kỹ thuật  thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định, văn bản pháp luật trong đầu tư xây 

dựng. 

- Qua các bước triển khai thực hiện các mô hình, các chương trình, Trung tâm 

đã triển khai hợp đồng khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thực hiện 

các bước chỉ định thầu, triển khai hợp đồng phù hợp với thực tế đúng theo quy trình, 

quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. 

- Công tác quản lý sử dụng vốn đúng nguyên tắc quản lý tài chính, phản ánh 

ghi chép, hạch toán kế toán đầy đủ, sổ sách chứng từ kế toán sạch sẽ, rõ ràng, đúng 

quy định về quản lý kinh tế, tài chính của nhà nước. 

4.2. Hạn chế, tồn tại 

Kế toán chưa kiểm tra chặt chẽ các chứng từ thanh toán dẫn đến sai sót trong 

thanh toán công tác phí và một số chứng từ thanh toán gửi công văn. 

 



4.3. Kết luận 

- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ các công trình được thể hiện đầy đủ rõ ràng. 

- Công tác quản lý xây dựng công trình được Trung tâm thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật và bám sát nhiệm vụ được giao. 

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

5.1. Về hành chính 

Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, quản 

lý thi công để đảm bảo công trình thi công đúng theo yêu cầu quản lý chất lượng thi 

công công trình. 

5.2. Về kinh tế 

Yêu cầu Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn thu hồi số tiền 195.000 

đồng giờ nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Nông nghiệp và PTNT số 

3949.0.1022516.00000 tại kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị trước ngày 

30/11/2019, trong đó:  

 + Tiền công tác phí 150.000 đồng do thanh toán sai cho đồng chí Trương 

Công Vũ. 

+ Số tiền 45.000 đồng do thanh toán sai tiền gửi công văn Quý1+Quý2/2018 

của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Nhung. 

Yêu cầu Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tổ chức họp kiểm điểm, 

rút kinh nghiệm về những sai sót và thực hiện nghiêm túc Kết luận của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Trị./. 

 

 Nơi nhận: 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Thành viên Đoàn thanh tra; 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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