
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-KTTH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng 10 năm 2021
V/v báo cáo tình hình thực hiện kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước với 
ngân sách địa phương năm 2018 và 
các năm trước của tỉnh Quảng Nam 

(số liệu đến 30/9/2021)
                      Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước;
- Kiểm toán nhà nước khu vực III.

Theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III tại Công văn 
số 371/KVIII-TH ngày 18/12/2020 về báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm 
toán năm 2019 (các kiến nghị của kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương 
năm 2018 và các năm trước) của tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh đã ban hành 
Công văn số 735/UBND-KTTH ngày 05/02/2021 giao nhiệm vụ cho các ngành, 
địa phương khẩn trương thực hiện dứt điểm các kiến nghị của KTNN.

Hằng quý, UBND tỉnh Quảng Nam đã có các Công văn: số 2131/UBND-
KTTH ngày 14/4/2021, số 5215/UBND-KTTH ngày 12/8/2021 báo cáo Bộ Tài 
chính, Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực III về tình hình thực 
hiện kiến nghị KTNN đối với ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2018 và các năm 
trước.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục báo cáo 
kết quả thực hiện kiến nghị KTNN đối với ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2018 
và các năm trước (số liệu đến ngày 30/9/2021), như sau:

A. BÁO CÁO KIỂM TOÁN (BCKT) NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
NĂM 2018 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

Đối với các kiến nghị về công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách 
còn tồn đọng kéo dài được KTNN khu vực III nêu ra tại Công văn số 371/KV III 
- TH ngày 18/12/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, địa 
phương nghiêm chỉnh chấp hành. Đến nay, cơ bản các kiến nghị đã được thực 
hiện xong, còn một số nội dung vẫn đang tiếp tục khiển khai do các lý do khách 
quan, cụ thể các nội dung sau:

- Kiến nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT rà soát số dư kinh phí 
tạm ứng, ứng trước NSTW đến cuối năm 2018 (519.604 triệu đồng), tham mưu  
UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT xử lý để có nguồn hoàn trả 
NSTW.

Tình hình thực hiện:
Đến hết 30/9/2021, số dư kinh phí tạm ứng, ứng trước ngân sách Trung 

ương của tỉnh Quảng Nam còn là 97.351,469 triệu đồng và UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 26/9/2021 thu hồi tạm ứng, hoàn ứng 
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ngân sách Trung ương số tiền 71.350.502.736 đồng (các chủ đầu tư đang hoàn 
thiện thủ tục với  Kho bạc Nhà nước để thực hiện nộp trả ngân sách Trung ương 
và sẽ cung cấp chứng từ sau). Tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm việc với các Bộ, 
ngành Trung ương để được bố trí nguồn hoàn trả trong kế hoạch các năm sau. 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7372/BKHĐT-TH ngày 
12/9/2016 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương 
Đình Huệ tại Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 23/8/2016, theo đó Trung ương 
bố trí khoản riêng (43.000 triệu đồng) để hoàn trả số vốn tạm ứng tại 04 dự án 
tại tỉnh Quảng Nam (Dự án hồ chứa nước An Long, xã Quế Phong: 12.000 triệu 
đồng; dự án hồ chứa nước Thành Công, xã Tiên An: 10.000 triệu đồng; dự án 
sửa chữa, nâng cấp hồ Hố Cái: 12.000 triệu đồng; dự án cải tạo, nâng cấp hồ 
chứa nước Ma Phan: 9.000 triệu đồng). Tỉnh Quảng Nam tiếp tục theo dõi và 
làm việc với Bộ KH&ĐT để được bố trí vốn hoàn trả tạm ứng dứt điểm các dự 
án này.

- Kiến nghị đối với Chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các 
bệnh viện công lập giai đoạn 2016 - 2018: “Có phương án, lộ trình giao tự chủ 
đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và biên chế cho các đơn vị sự nghiệp y tế để 
khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị hiện đại và thu hút nhân tài”. 

Tình hình thực hiện:
Tại thời điểm kiểm toán kết luận, Sở Y tế chưa có đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập tự chủ về chi thường xuyên (đang xây dựng phương án để tham mưu 
UBND tỉnh Quảng Nam giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công 
lập theo lộ trình).

Hiện nay, một số đơn vị sự nghiệp y tế đang thực hiện tự chủ tài chính 
theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 
tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ ổn định 2019 - 2021. Trong đó: có 04 đơn vị tự 
chủ chi thường xuyên, 25 đơn vị tự chủ một phần, 05 đơn vị do NSNN đảm bảo 
kinh phí hoàn toàn.

Sở Y tế tiếp tục có phương án, lộ trình tham mưu UBND tỉnh giao quyền 
tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong giai đoạn tiếp theo.

II. THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH
Tổng số KTNN kiến nghị :    189.803.660.525 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 185.271.684.325 đồng, tỷ lệ 98%,
- Còn lại phải thực hiện :  4.531.976.200 đồng, tỷ lệ 02%.
Số còn lại tiếp tục thực hiện gồm:
1. Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ: 
- Tổng số KTNN kiến nghị : 2.092.028.777 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 1.695.620.777 đồng, tỷ lệ 81%,
- Còn lại phải thực hiện : 396.408.000 đồng, tỷ lệ  19%.
2. Các khoản phải nộp nhưng chưa nộp NSNN: 
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- Tổng số KTNN kiến nghị : 2.344.979.200 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 0 đồng, tỷ lệ 0%,
- Còn lại phải thực hiện : 2.344.979.200 đồng, tỷ lệ 100%.
3. Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau: 
- Tổng số KTNN kiến nghị : 21.562.396.117 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 19.771.807.117 đồng, tỷ lệ  92%,
- Còn lại phải thực hiện : 1.790.589.000 đồng, tỷ lệ 08%.
III. KIẾN NGHỊ KHÁC  
- Tổng số KTNN kiến nghị : 1.104.836.603.863 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 929.703.789.958 đồng, tỷ lệ  84%,
- Còn lại phải thực hiện : 175.132.813.905 đồng, tỷ lệ 16%.

(Chi tiết theo phụ lục 01-2018, 02-2018 đính kèm)
B. BCKT CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRONG VÀ 

SAU QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DNNN GIAI ĐOẠN 2011-2017
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH
1. Kiến nghị: “Tổ chức thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá 

nhân có liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng 
đất đối với thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh, thành 
phố Tam Kỳ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai 
Quảng Nam không đúng quy định Luật Đất đai 2003; không chuyển sang thuê 
đất sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, cho phép Công ty chuyển 
nhượng không đúng quy định Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng thấp hơn 
giá đất quy định tại thời điểm bán của UBND tỉnh để xử lý theo quy định của 
pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện cho KTNN”.

Tình hình thực hiện:
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2019 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình thực 
hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với lô A51 và lô A52, có tổng diện tích 
1.261m2 tại Khu phố mới Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ cho Công ty TNHH 
MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. 

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh đã có Kết luận thanh tra số 288/KL-UBND 
về nội dung này; Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc các đơn vị, địa phương 
thực hiện xong kết luận thanh tra (kèm theo hồ sơ, văn bản có liên quan).

2. Kiến nghị: “Chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam bố 
trí sắp xếp lại địa điểm làm việc các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Công ty và 
chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích được giao tại 86 Phan Bội 
Châu, thành phố Tam Kỳ 654,3m2”.

Tình hình thực hiện:
UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trực 

tiếp đôn đốc, làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam thực 
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hiện kiến nghị của KTNN về nội dung này.
Theo Báo cáo số 219/BC-CTN ngày 20/7/2020 của Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Quảng Nam thì đến cuối năm 2019 Công ty đã thực hiện đúng kiến 
nghị của KTNN, cụ thể: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đã bố trí 
diện tích 654,3m2 đất vào sử dụng đúng mục đích thuê đất là xây dựng Trung 
tâm kiểm nghiệm chất lượng lượng (Công ty đã bố trí sắp xếp lại gồm các phòng 
làm việc như: phòng Nhận mẫu kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, phòng Hành 
chính, phòng Giám đốc Trung tâm, phòng họp Trung tâm, Văn phòng làm việc 
của Ban Quản lý dự án cấp nước) 

3. Kiến nghị: “Ký lại hợp đồng thuê đất khi chuyển sang Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước Quảng Nam đối với thửa đất 2.182,3 m2 tại thị trấn Vĩnh 
Điện, thị xã Điện Bàn”.

Tình hình thực hiện:
Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ký kết Phụ lục Hợp đồng 

số 62/PL-HĐTĐ ngày 07/7/2021 đối với thửa đất 2.182,3 m2 của Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước Quảng Nam thuê tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

4. Kiến nghị: “Chấn chỉnh trong công tác tham mưu xác định đơn giá 
thuê đất thời kỳ ổn định 2011-2015 đối với 02 thửa đất 2.875m2 và 3.000m2 tại 
phường Tân An, thành phố Hội An của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam 
do không thực hiện phương pháp xác định giá theo quy định tại Điều 4 Nghị 
định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ”.

Tình hình thực hiện:
UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Tài chính nghiêm túc chấp hành 

kiến nghị của KTNN tại Công văn số 2824/UBND-KTN ngày 22/5/2019.
Ngày 09/01/2020, Sở Tài chính đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân 

của Phòng Quản lý Giá - Công sản, thuộc Sở Tài chính liên quan đến nội dung 
KTNN kiến nghị. Qua đó, tập thể và các cá nhân của phòng Quản lý Giá - Công 
sản đã nghiêm túc chấn chỉnh các nội dung KTNN đã nêu và rút kinh nghiệm 
trong công tác tham mưu trong thời gian đến.

II. Thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính
Tổng số KTNN kiến nghị :    311.299.909 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 311.299.909 đồng, tỷ lệ 100%,
- Còn lại phải thực hiện :  0 đồng, tỷ lệ 0%.
C. BCKT CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 

2014-2018
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH
1. Kiến nghị: “Xem xét ban hành danh mục dự án sử dụng đất theo Điều 

10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, làm cơ sở 
thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư”.

Tình hình thực hiện:
Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 
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28/02/2020 thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định số 

2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 (thay thế Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 
01/8/2019) về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; số 3376/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 
(thay thế Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 01/08/2019) về việc ban hành 
Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối với kiến nghị của KTNN về xem xét ban hành danh mục dự án sử 
dụng đất theo Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính 
phủ nay là Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính 
phủ, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, 
tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất cụ thể làm 
cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với từng danh mục dự án cụ thể.

2. Kiến nghị: “Thu hồi Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 
của UBND tỉnh Quảng Nam về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH 
Thịnh Thuận do Công ty không còn tư cách pháp nhân. Đồng thời, thu hồi đất 
của Dự án Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại tại thị trấn Hà Lam 
(diện tích 3.248m2) do không đưa đất vào sử dụng theo quy định tại khoản 1i 
Điều 64 Luật đất đai 2013 và cam kết của nhà đầu tư”.

Vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 73/BC-UBND 
ngày 01/6/2020 gửi Kiểm toán nhà nước giải trình cụ thể (tại điểm đ, khoản 1, 
mục II) và xin ý kiến chỉ đạo của KTNN. Đến nay, tỉnh chưa nhận phản hồi từ 
KTNN về vấn đề này.

Một lần nữa, UBND tỉnh kính giải trình như sau:
Theo quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp bị 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục giải 
thể, gửi Quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan liên quan, trong đó có 
Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Theo kiến nghị của KTNN và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh 
tra tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất của Công 
ty TNHH Thịnh Thuận. Tại thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Thịnh Thuận 
chưa ban hành Quyết định giải thể doanh nghiệp, vì vậy việc KTNN nhận định 
Công ty TNHH Thịnh Thuận không còn tư cách pháp nhân là chưa có cơ sở theo 
quy định của pháp luật.

Như vậy, hồ sơ gia hạn sử dụng đất theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam được thực hiện trên cơ sở kết luận 
thanh tra đã đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 1i, Điều 64, Luật Đất đai 
2013. UBND tỉnh Quảng Nam không thu hồi Quyết định này.

Kính giải trình và đề nghị KTNN xem xét, điều chỉnh lại kiến nghị này.
3. Kiến nghị: “Sở Tài chính, Sở TN&MT, Cục Thuế tăng cường công tác 

phối hợp trong việc thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về 
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đất đai theo quy định của Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT và 
Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam”.

Tình hình thực hiện:
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 Ban hành quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa 
vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Kiến nghị: “Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất đối với 13 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định tại 
khoản 3 Điều 108 Luật đất đai 2013”.

Tại Công văn số 371/KV III-TH ngày 18/12/2020 của KTNN ghi nhận 
tỉnh Quảng Nam đã thực hiện phần lớn kiến nghị, tỉnh còn tồn đọng 04 dự án: 
Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị khối phố Lâm Sa-Tu Lễ-Xuân Hòa; Xây 
dựng nhà ở khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An, Hiệp Đức; Khu dân cư thu 
nhập thấp và Khu du lịch văn hóa làng quê Việt Nam.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện dứt điểm 02 dự án: Khu dân cư 
kết hợp chỉnh trang đô thị khối phố Lâm Sa-Tu Lễ-Xuân Hòa (Quyết định số 
932/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 
phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất dự án Đầu tư xây dựng nhà 
ở khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, 
phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An) và 
Khu du lịch văn hóa làng quê Việt Nam đã được Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 
quản lý và tính thu tiền thuê đất theo quy định.

Còn 02 dự án: Xây dựng nhà ở khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An, 
Hiệp Đức; Khu dân cư thu nhập thấp, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện trong thời 
gian đến.

5. Kiến nghị: “Chưa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cho 
thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 152 
Luật đất đai 2013 đối với việc chuyển đổi mục đích từ đất rừng sản xuất sang 
đất khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại, sản xuất, xây dựng 
Đông Mê Kông”.

Vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 73/BC-UBND 
ngày 01/6/2020 gửi Kiểm toán nhà nước giải trình cụ thể nội dung này (gạch 
đầu dòng số 7, điểm a, khoản 1, mục II, Báo cáo số 73/BC-UBND) và xin ý kiến 
chỉ đạo của KTNN. Đến nay, tỉnh chưa nhận phản hồi từ KTNN về vấn đề này.

UBND tỉnh kính giải trình như sau:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013: Đối với dự án 

khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường, .... Nhà nước không áp dụng 
hình thức thu hồi đất của người đang sử dụng, cho Chủ dự án thuê đất để thực 
hiện. Theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty 
TNHH Thương mại, sản xuất, xây dựng Đông Mê Kông được chuyển mục đích 
sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản đất san lấp tại Quyết định 
số 1136/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 là đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất 
đai hiện hành.
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Kính đề nghị KTNN xem xét, điều chỉnh kiến nghị nội dung này cho tỉnh.
6. Kiến nghị: “Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá 

tính thu tiền sử dụng đất; điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 4081/QĐ-UBND 
ngày 17/11/2016 (chi tiết diện tích đất có thu tiền, không thu tiền) tại dự án Khu 
đô thị số 06, Khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc của Công ty TNHH Chí 
Thành”.

Vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo như sau:
- Đối với nội dung kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 

giá tính thu tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị số 06, Khu đô thị mới Điện 
Nam Điện Ngọc của Công ty TNHH Chí Thành, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 
như sau:

UBND tỉnh có Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 giao đất 
cho Công ty TNHH Chí Thành để thực hiện dự án Khu đô thị số 06. Tuy nhiên, 
qua cuộc Thanh tra của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã có Kết luận số 106/KL-
UBND ngày 12/9/2016 quyết định thu hồi một phần diện tích đất (224.526,25 
m2) do vi phạm pháp luật theo kết quả sau thanh tra. Sau đó, UBND tỉnh đã giao 
cho Công ty Cổ phần Đất Quảng làm chủ đầu tư để xây dựng Khu đô thị 
DATQUANG RIVERSIDE (UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất tại Quyết định số 
3081/QĐ-UBND ngày 25/9/2019).

Phần diện tích còn lại UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép chuyển 
giao cho nhà đầu tư mới là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị DADA 
HOME LAND (xử lý nợ xấu). Hiện nay, địa phương đang giải quyết vướng mắc 
về nghĩa vụ tài chính phần diện tích này.

- Đối với nội dung kiến nghị điều chỉnh Quyết định số 4081/QĐ-UBND 
ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh (chi tiết diện tích đất có thu tiền, không thu 
tiền) tại dự án Khu đô thị số 6, tỉnh Quảng Nam báo cáo như sau:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 
thu hồi 224.526,25 m2  đất dự án của Công ty TNHH Chí Thành do Công ty này 
vi phạm phát luật về đất đai trên cơ sở Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý 
sau thanh tra của UBND tỉnh (diện tích đất thu hồi giao cho Ban Quản lý phát 
triển đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc quản lý). 

Vì vậy, nội dung Quyết định không phải chi tiết về diện tích đất giao có 
thu tiền, đất giao không thu tiền như kiến nghị KTNN đã nêu mà là thu hồi đất 
do vi phạm pháp luật về đất đai.   

UBND tỉnh báo cáo KTNN xem xét. 
7. Kiến nghị: 
- “Chấm dứt việc tham mưu cho UBND tỉnh cho trừ chi phí đầu tư xây 

dựng nhà chợ, chi phí chuyển giao vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp 
không đúng quy định tại khoản 1, 2, Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ”; 

- “Chấn chỉnh các tồn tại trong công tác thẩm định giá đất cụ thể đối với 
các dự án giao đất đầu tư phát triển hạ tầng của Hội đồng thẩm định giá đất của 
tỉnh đồng thời yêu cầu Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh rà soát báo cáo UBND 
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tỉnh trong việc xây dựng giá (điều chỉnh các yếu tố khác biệt giữa thửa đất định 
giá và thửa đất so sánh), mức thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án trong 
xây dựng phương án giá chưa hợp lý”.

Vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo như sau:
UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt lại giá đất và tính chi phí xây dựng 

chợ vào tổng chi phí đầu tư dự án được trừ doanh thu khai thác đất số tiền 
6.190.809.000 đồng; đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan 
rà soát, tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những tồn tại công tác thẩm định 
giá đất cụ thể. 

Ngày 07/10/2020, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) giá đất cụ thể tỉnh đã tổ 
chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những tồn tại công tác thẩm định giá đất 
cụ thể đối với các dự án giao đất đầu tư phát triển hạ tầng của HĐTĐ giá đất cụ 
thể tỉnh theo kiến nghị KTNN (theo Biên bản cuộc họp ngày 07/10/2020). Trên 
cơ sở tham mưu của Sở TN&MT và HĐTĐ giá đất cụ thể tỉnh, UBND tỉnh đã 
điều chỉnh, bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của các dự án theo 
kiến nghị của KTNN, giảm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, loại trừ chi phí bồi 
thường, chỉ tính đến V-giá trị khu đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp 
ngân sách nhà nước và được tách riêng số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền thuê 
đất phải nộp). 

Ngày 16/10/2020, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Quảng Nam đã 
có Công văn số 2811/CV-HĐTĐ báo cáo nội dung này với KTNN khu vực III.

8. Kiến nghị: “Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực 
hiện rà soát, cập nhật; trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung 
thị xã Điện Bàn; cập nhật điều chỉnh quy hoạch đô thị phường Vĩnh Điện ban 
hành tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 nhằm đảm bảo phù hợp 
quy hoạch chung thị xã Điện Bàn. Chấn chỉnh trong công tác quy hoạch chi tiết 
mặt bằng 1/500 dự án khu dân cư số 01 phường Điện An chưa phù hợp với Quy 
hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hành chính xã Điện An”.

Tình hình thực hiện: 
Sở Xây dựng đã báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán tại 

Công văn số 1547/SXD-QLHT ngày 07/10/2020. Hiện nay, UBND thị xã Điện 
Bàn đã thực hiện xong công tác điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn và 
thực hiện xong kiến nghị KTNN về nội dung này.

9. Kiến nghị: “Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh ban hành về trình tự thủ 
tục trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 
trên địa bàn theo đúng quy định Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 
của Chính phủ và Luật Đấu thầu”.

Tình hình thực hiện:
Tỉnh Quảng Nam đã thực hiện dứt điểm kiến nghị KTNN, cụ thể: UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 (thay thế 
Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 01/8/2019) về việc ban hành Quy định 
hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 
số 3376/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 (thay thế Quyết định số 2435/QĐ-UBND 



9

ngày 01/08/2019) về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định của Chính 
phủ tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 thay thế Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

10. Kiến nghị: “Yêu cầu nhà đầu tư trình hồ sơ thiết kế bản thi công công 
trình KDC khối 6, phường Vĩnh Điện; thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản thi 
công; phối hợp Nhà đầu tư thực hiện kiểm định chất lượng công trình trước khi 
thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu. Kiểm tra việc tuân thủ giấy phép xây 
dựng của các nhà đầu tư; rà soát tiến độ thực hiện của các dự án để tiến hành 
kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 
26/2016/TT-BXD, Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; đồng thời, báo cáo 
UBND tỉnh xử lý các trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự án theo văn bản 
chấp thuận đầu tư”.

Tình hình thực hiện:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì thực hiện kiến nghị này của 

KTNN. Theo Báo cáo số 111/BC-SXD ngày 11/5/2021 Sở Xây dựng thì theo 
quy định hiện hành không có quy định thẩm định đối với loại dự án đã hoàn 
thành, đưa vào sử dụng (đã được cấp GCN QSD đất, người dân đã xây dựng nhà 
ở). Các dự án sau khi được chủ đầu tư thi công hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; được chủ đầu tư, 
các đơn vị liên quan nghiệm thu mới được Sở Xây dựng kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn thành công trình và thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Trong bước kiểm tra quyết toán, Sở Xây dựng đều tổ chức kiểm định chất 
lượng công trình, đánh giá sự phù hợp quy hoạch để xác định lần cuối nghĩa vụ 
tài chính nộp ngân sách nhà nước.

11. Kiến nghị: “Điều chỉnh từ thu khác ngân sách (tiểu mục 4902) sang 
thu tiền sử dụng đất (tiểu mục 1401) đối với khoản tiền đền bù, GPMB mà Công 
ty CP đầu tư xây dựng Hội An đã thực hiện nộp vào ngân sách thị xã Điện Bàn 
2.786,5trđ tại Báo cáo Quyết toán thu NSĐP niên độ 2018”.

Tình hình thực hiện:
Đối với nội dung kiến nghị này, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 73/BC-

UBND ngày 01/6/2020 giải trình, kiến nghị KTNN xem xét lại nội dung kiến 
nghị này (tại điểm 6, mục II Báo cáo). Đến nay, địa phương chưa nhận được 
phản hồi từ Kiểm toán nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Nam xin giải trình lại nội dung này, như sau:
Dự án Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh Điện do Công ty Cổ phần Du lịch 

dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư. 
Để chuẩn bị mặt bằng xây dựng trường THCS chất lượng cao tại các 

Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 và số 500/QĐ-UBND ngày 
17/2/2012 của UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn), UBND thị xã 
Điện Bàn đã ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chi trả với tổng số tiền 
2.786.544.000 đồng. Do điều chỉnh lại quy hoạch và không thực hiện dự án xây 
dựng trường THCS chất lượng cao tại khu vực này và bàn giao lại mặt bằng để 
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đầu tư xây dựng Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh Điện do Công ty Cổ phần Du 
lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư. 

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 
4194/QĐ-UBND phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư khối 5, 
phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Trong đó: tại điểm c, khoản 1, Điều 2 
Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 
yêu cầu: "1. Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An (chủ 
đầu tư): ...

 b) Nộp số tiền sử dụng đất: 9.445.528.000 đồng (Chín tỷ, bốn trăm bốn 
mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng) vào ngân sách nhà nước 
theo thông báo của Cục Thuế;

 c) Hoàn trả lại chi phí giải phóng mặt bằng dự án cho UBND thị xã Điện 
Bàn, số tiền 2.786.544.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu năm trăm 
bốn mươi bốn nghìn đồng) do địa phương đã chi trả và được quyết toán.

2. UBND thị xã Điện Bàn: 
b) Làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội 

An để lập hồ sơ, thủ tục nhận lại số tiền 2.786.544.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm 
tám sáu triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) đã chi trả chi phí giải phóng 
mặt bằng trước đó của dự án và nộp vào ngân sách theo đúng quy định;"

UBND thị xã Điện Bàn đã xác định nội dung nộp trả số tiền 
2.786.544.000 đồng và làm việc với Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Du lịch dịch 
vụ và Đầu tư xây dựng Hội An. Đến nay, đơn vị chủ đầu tư đã nộp tiền 
2.786.544.000 đồng vào ngân sách nhà nước theo Quyết định của UBND tỉnh và 
hướng dẫn của địa phương theo đúng Luật NSNN; Đồng thời chủ đầu tư đã 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh 
Điện. 

Như vậy, việc hạch toán số tiền 2.786,5 triệu đồng của UBND thị xã Điện 
Bàn là đúng quy định. UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Kiểm toán nhà 
nước xem xét, điều chỉnh kiến nghị này.

II. Thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính tại Công văn số 371/KV III-
TH ngày 18/12/2020 của KTNN khu vực III

Tổng số KTNN kiến nghị :    69.722.556.374 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 41.415.569.113 đồng, tỷ lệ 59%,
- Còn lại phải thực hiện :  28.306.987.261 đồng, tỷ lệ 41%.
1. Tiền sử dụng đất 69.706.310.374 đồng, đã thực hiện 41.415.569.113 

đồng, tiếp tục thực hiện 28.290.741.261 đồng, chi tiết như sau:
- Dự án Xây dựng Khu dân cư Khối 5 phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn 

với chủ đầu tư là Công ty CP Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An số 
tiền 8.954.041.428 đồng, đến nay đơn vị đã nộp NSNN (theo xác nhận của Cục 
Thuế tại Công văn số 6310/CTQNA-HKDCN ngày 11/8/2021).

- Dự án Chợ Kế Xuyên và KDC quanh chợ tại xã Bình Trung, huyện 
Thăng Bình với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Tân Phương Toàn số tiền 
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6.081.999.628 đồng, đến nay đơn vị đã nộp NSNN (theo xác nhận của Cục 
Thuế tại Công văn số 6310/CTQNA-HKDCN ngày 11/8/2021).

- Dự án Xây dựng KDC Thống Nhất (đợt 1, giai đoạn 1) tại khối phố Hà 
My Đông B và Hà Quảng Đông phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn với chủ 
đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành số tiền 
23.300.036.889 đồng, đến nay đơn vị đã nộp 8.885.000.000 đồng (theo xác 
nhận của Cục Thuế tại Công văn số 6310/CTQNA-HKDCN ngày 11/8/2021). 
Đơn vị tiếp tục thực hiện số tiền 14.415.036.889 đồng.

- Dự án KDC khối 6 (giai đoạn 2, đợt 1) tại phường Vĩnh Điện, thị xã 
Điện Bàn với chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư - Phát triển Đô thị Ân Phú số tiền 
13.702.747.498 đồng, đến nay đơn vị đã nộp 5.952.525.873 đồng (theo xác 
nhận của Cục Thuế tại Công văn số 6310/CTQNA-HKDCN ngày 11/8/2021). 
Đơn vị tiếp tục thực hiện số tiền 7.750.221.625 đồng.

- Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1, tại phường Điện An, thị 
xã Điện Bàn (đợt 1) với chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 
dịch vụ Thiện Vỹ số tiền 16.929.969.871 đồng, đến nay đơn vị đã nộp 
11.542.002.184 đồng (theo xác nhận của Cục Thuế tại Công văn số 
6310/CTQNA-HKDCN ngày 11/8/2021). Đơn vị tiếp tục thực hiện số tiền 
5.387.967.687 đồng.

- Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hà My (Dự án Đầu tư và kinh doanh 
BĐS du lịch Hà My) 737.515.060đ. 

Tại Công văn số 300/UBND-KTTH ngày 28/11/2019, UBND tỉnh giao 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản hủy bỏ Công văn số 4042/UBND-
KTN ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Dịch vụ du lịch 
Hà My không nộp tiền sử dụng đất bổ sung trong thời gian được gia hạn do 
chậm tiến độ thực hiện dự án không phù hợp khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính. Ngày 13/01/2020, 
UBND tỉnh đã có Công văn 233/UBND-KTN về  việc hủy bỏ Công văn số 
4042/UBND-KTN ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh. Đơn vị tiếp tục triển khai 
thực hiện số tiền 737.515.060 đồng.

2. Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 16.246.000 đồng
Nội dung kiến nghị này, tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 1735/STC-

NS ngày 29/6/2020 gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, hướng dẫn trường hợp 
của Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung về số phải nộp tiền bảo vệ, 
phát triển đất trồng lúa 16.246.000 đồng. 

Đến nay tỉnh vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ Tài chính.
D. KIẾN NGHỊ TỒN ĐỌNG NHỮNG NĂM TRƯỚC
I. BCKT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
1. Kiến nghị xử lý tài chính
Tổng số KTNN kiến nghị :   152.076.864.865 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 136.332.354.423 đồng, tỷ lệ 90%,
- Còn lại phải thực hiện : 15.744.510.442 đồng, tỷ lệ 10%. 
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Số còn phải thực hiện lớn (số tiền 15.744.510.442 đồng) chủ yếu là kiến 
nghị của KTNN đối với Sở Y tế giảm trừ dự toán đối với phần kinh phí tiền 
lương đã cơ cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh số tiền 13.136.706.688 đồng 
(nội dung này KTNN kiến nghị trùng trong phần kiến nghị khác tại 7.1, điểm 7, 
Phụ lục 02-2017),

Số còn lại tiếp tục thực hiện gồm:
- Thu nộp NSNN các khoản thuế, các khoản thu khác:

+ Tổng số KTNN kiến nghị : 20.291.604.707 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 20.288.718.707 đồng, tỷ lệ 100%,
+ Số còn phải thực hiện :  2.886.000 đồng. 

- Các khoản nộp NSNN nhưng chưa nộp:
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 3.348.705.000 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 1.543.369.892 đồng, tỷ lệ 46%,
+ Số còn phải thực hiện :  1.805.335.108 đồng, tỷ lệ 54%.

- Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau:
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 37.034.717.718 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 23.512.710.900 đồng, tỷ lệ 63%,
+ Số còn phải thực hiện :  13.522.006.818 đồng, tỷ lệ 37%.

- Giảm giá trị hợp đồng XDCB, trúng thầu:
+ KTNN kiến nghị : 28.519.178.460 đồng,
+ Số đã thực hiện : 28.104.895.945 đồng, tỷ lệ 99%,
+ Số còn phải thực hiện :  414.282.515 đồng, tỷ lệ 01%.

2. Kiến nghị khác
- Tổng số KTNN kiến nghị : 349.868.944.762 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 325.511.801.614 đồng, tỷ lệ  93%,
- Còn lại phải thực hiện : 24.357.143.148 đồng, tỷ lệ 07%.

(Chi tiết theo phụ lục 01-2017, 02-2017 đính kèm)
II. BCKT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 2017 

CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 
1. Kết quả thực hiện các kiến nghị về công tác quản lý, điều hành 

ngân sách
a) Kiến nghị: “UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và làm rõ trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân của Sở GTVT trong việc tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu và 
đơn giá xây dựng các loại mặt đường ĐH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn 
nhiều sai sót, trong đó các sai sót do sự chủ quan thiếu sự kiểm tra, giám sát làm 
thất thoát tiền ngân sách (giá trị sai sót trung bình 101trđ/1km 
(521,5trđ/5,2km)”.

Tình hình thực hiện:
UBND tỉnh có công văn 6633/UBND-KTTH ngày 15/11/2018 chỉ đạo các 
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đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã 
nghiêm túc triển khai tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan theo 
kiến nghị KTNN đã nêu (Biên bản họp kiểm điểm của Phòng Quản lý kết cấu hạ 
tầng ngày 21/2/2020 và ngày 17/3/2020, Bản kiểm điểm của cá nhân Đặng Hữu 
Linh - chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng). Đơn vị đã thực hiện dứt 
điểm kiến nghị KTNN.

b) Kiến nghị: “UBND thị xã khắc phục và kiện toàn tiêu chí “phải có ít 
nhất 01 Nhà tang lễ trong khu vực nội thị” theo qui định tại Nghị định số 
42/2009/NĐ-CP và Nghị định NĐ 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính 
Phủ)”.

Tình hình thực hiện:
Ngày 11/8/2021, Thị ủy Điện Bàn đã có Thông báo số 115-TB/TU thống 

nhất chủ trương bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
tại cuộc họp ngày 09/8/2021, trong đó có danh mục xây dựng Nhà tang lễ thị xã 
Điện Bàn theo kiến nghị KTNN. UBND thị xã Điện Bàn đã ban hành Công văn 
số 1722/UBND ngày 20/8/2021 giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã 
khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Địa phương sẽ tổng hợp báo cáo quá 
trình thực hiện trong thời gian đến.

2. Kiến nghị xử lý tài chính tại Công văn số 371/KV III-TH ngày 
18/12/2020 của KTNN khu vực III

Tổng số KTNN kiến nghị :    8.479.607.589 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 1.932.157.500 đồng, tỷ lệ 23%,
- Còn lại phải thực hiện :  6.547.450.089 đồng, tỷ lệ 77%.
Cụ thể như sau:
- Tăng thu ngân sách 1.985.854.719 đồng: tại Công ty TNHH MTV 

ĐT&XD Nguyên Thịnh Phát 1.889.609.605đ (Thuế GTGT 1.577.482.720đ, 
thuế TNDN 312.126.885đ) và Công ty TNHH MTV Tổng hợp Quốc Thịnh 
96.245.114đ (Thuế tài nguyên). 

Nguyên nhân chưa thực hiện: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã đưa vào kế 
hoạch thanh - kiểm tra năm 2020 đối với Công ty TNHH MTV ĐT&XD 
Nguyên Thịnh Phát (Quyết định 12/QĐ-TCT ngày 10/1/2020 phê duyệt kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại DN năm 2020 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương) nhưng do ảnh hưởng dịch Covid 19 kéo dài, Cục Thuế 
tiếp tục đưa vào kế hoạch thanh tra - kiểm tra năm 2021. Tỉnh sẽ báo cáo tình 
hình thực hiện trong thời gian đến. 

- Giảm chi thường xuyên 2.316.000.000 đồng: UBND thị xã Điện Bàn đã 
ban hành Quyết định số 6312/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 thực hiện giảm trừ dự 
toán kinh phí tiền lương và các khoản theo lương theo kiến nghị của KTNN số 
tiền 1.932.157.500 đồng. Địa phương tiếp tục thực hiện 383.842.500 đồng.

- Giảm chi đầu tư chưa thực hiện giảm dự toán giảm thanh toán lần sau 
4.177.752.870 đồng tại Dự án Khu dân cư khối 3 thị trấn Vĩnh Điện do nghiệm 
thu phần bù chênh lệch giá nhưng chưa được phê duyệt dự toán bổ sung, chưa 
ký hợp đồng bổ sung. 
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Đây là kiến nghị tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh Quảng 
Nam đã có Công văn số 5810/UBND-KTTH ngày 01/9/2021 (kèm hồ sơ có liên 
quan) đề nghị Kiểm toán nhà nước Khu vực III xem xét, điều chỉnh nội dung 
Kết luận của Kiểm toán đối với UBND thị xã Điện Bàn về vấn đề này.

III. BCKT DỰ ÁN CẦU CỬA ĐẠI VÀ DỰ ÁN NẠO VÉT LUỒNG 
VÀO CẢNG KỲ HÀ

Tổng số KTNN kiến nghị :   20.228.722.142 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 18.158.644.000 đồng, tỷ lệ 90%,
- Còn lại phải thực hiện :    2.070.078.142 đồng, tỷ lệ 10%. 
Các nội dung còn tiếp tục theo dõi, thực hiện gồm:
- Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định 998.022.693 đồng, gồm: 
(i) Dự án cầu Cửa Đại 217.018.000 đồng chi phí khảo sát, thiết kế kỹ 

thuật, lập HSMT (tại các gói thầu 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 +3.5B).
Nguyên nhân chưa thực hiện: Các bên đã có biên bản thống nhất nộp trả 

theo kiến nghị của KTNN. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực 
hiện dứt điểm kiến nghị của KTNN và báo cáo trong thời gian đến.

(ii) Dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà 781.004.693 đồng (khoản chi 
phí lãi vay). 

Nguyên nhân chưa thực hiện: Thực tế trước đây khi thực hiện công trình 
Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà chưa được bố trí vốn nên UBND tỉnh thống nhất 
cho phép Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai được vay vốn để thực 
hiện dự án. Tại thời điểm kiểm toán, Công ty đã chuyển sang cổ phần, toàn bộ 
100% vốn do tư nhân quản lý (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu 
Lai). Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đang vướng mắc.

- Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau 506.347.854 đồng, cụ thể: (i) 
Dự án cầu Cửa Đại (chi phí rà phá bom mìn) 87.232.000 đồng (ii) Dự án Nạo 
vét luồng vào cảng Kỳ Hà 419.115.854 đồng. 

- Giảm giá trị trúng thầu 565.707.595 đồng của Dự án Nạo vét luồng vào 
cảng Kỳ Hà (Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư 396.227.350 đồng; chi phí tư vấn 
giám sát 169.480.245 đồng). 

IV. BCKT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
- Tổng số KTNN kiến nghị : 2.575.747.321.937 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 2.446.082.492.061 đồng, tỷ lệ 95%,
- Số còn phải thực hiện :  129.664.829.876 đồng, tỷ lệ 05%.
Cụ thể:
1. Kiến nghị xử lý về tài chính
- Tổng số KTNN kiến nghị : 432.989.223.017 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 324.632.500.303 đồng, tỷ lệ 75%,
- Số còn phải thực hiện :  108.356.722.714 đồng, tỷ lệ 25%.
Số kiến nghị còn lại chưa thực hiện chủ yếu là do nội dung KTNN kiến 

nghị địa phương Giảm quyết toán thu - giảm quyết toán chi số tiền 
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101.078.830.143 đồng, tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn, vướng mắc không thể 
thực hiện được.

Các khoản còn lại tiếp tục thực hiện gồm: 
- Các khoản tăng thu ngân sách:

+ Tổng số KTNN kiến nghị : 43.973.201.475 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 37.221.149.904 đồng, tỷ lệ 85%,
+ Số còn phải thực hiện :  6.752.051.571 đồng, tỷ lệ 15%.

- Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau:
+ Tổng số KTNN kiến nghị :  77.805.455.496 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 77.279.614.496 đồng, tỷ lệ 99%,
+ Số còn phải thực hiện : 525.841.000 đồng, tỷ lệ 01%.

- Giảm quyết toán thu - giảm quyết toán chi:
+ KTNN kiến nghị : 119.179.490.000 đồng,
+ Số đã thực hiện :  18.100.659.857 đồng, tỷ lệ 15%,
+ Số còn phải thực hiện :  101.078.830.143 đồng, tỷ lệ 85%.

2. Kiến nghị khác
- Tổng số KTNN kiến nghị : 2.139.872.478.186 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 2.121.449.991.758 đồng, tỷ lệ 99%,
- Số còn phải thực hiện :  21.308.107.162 đồng, tỷ lệ 01%.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01-2016 kèm theo)
V. BCKT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ 

NGHIỆP ĐÔ THỊ NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ 
- Tổng số KTNN kiến nghị :  1.705.287.648 đồng,
- Địa phương đã thực hiện :  1.705.287.648 đồng, tỷ lệ 100%,
- Số còn phải thực hiện :      0 đồng, tỷ lệ 0%.
VI. BCKT CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CỦA 

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI (Nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và 
Khu công nghiệp tỉnh)

- Tổng số KTNN kiến nghị :       39.726.101.127 đồng,
- Số đã thực hiện :  33.859.803.029 đồng,tỷ lệ 85%,
- Số còn phải thực hiện : 5.866.298.098 đồng,tỷ lệ 15%.
Số kiến nghị còn tiếp tục thực hiện gồm:
- Thu hồi hoàn trả NSNN:
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 36.126.809.678 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 30.260.511.580 đồng, tỷ lệ 84%,
+ Số còn phải thực hiện : 5.866.298.098 đồng, tỷ lệ  16%.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01-2016 kèm theo)
VI. BCKT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
- Tổng số KTNN kiến nghị : 98.649.288.998 đồng,
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- Địa phương đã thực hiện : 98.308.505.118 đồng, tỷ lệ 100%,
- Số còn phải thực hiện : 340.783.880 đồng. 
Riêng, kiến nghị khác: "Báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ - 

UBND tỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tại QĐ 
1254/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN, 
số tiền: 15.219.767.097 đồng", trùng với kiến nghị KTNN 2016, nên mục này 
chuyển sang thực hiện kiến nghị của năm 2016, nhằm tránh trùng lắp.

 (Chi tiết theo Phụ lục số 01-2015 kèm theo)
VIII. BCKT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NĂM 2015 THÀNH PHỐ HỘI AN (theo Công văn số 371/KV III-TH ngày 
18/12/2020 của KTNN khu vực III)

- Tổng số KTNN kiến nghị : 1.054.709.200 đồng,
- Địa phương đã thực hiện : 0 đồng, 
- Số còn phải thực hiện : 1.054.709.200 đồng. 
IX. BCKT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
- Tổng số KTNN kiến nghị :  791.658.559.830 đồng,
- Địa phương đã thực hiện :  725.695.592.766 đồng, tỷ lệ 92%,
- Số còn phải thực hiện :     65.962.966.865 đồng, tỷ lệ 08%.
Các khoản kiến nghị tiếp tục thực hiện gồm:
- Các khoản tăng thu ngân sách:
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 40.107.060.473 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 16.289.093.608 đồng, tỷ lệ 41%,
+Số còn phải thực hiện :      23.817.966.865 đồng, tỷ lệ 59%.
Đây là các khoản thuế TNDN của các Doanh nghiệp kiến nghị, đang đợi 

ý kiến giải quyết của KTNN để được xử lý dứt điểm.
- Các kiến nghị xử lý tài chính khác:
+ Tổng số KTNN kiến nghị :  723.955.967.489 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện :  681.810.967.489 đồng, tỷ lệ 94%,
+ Số còn phải thực hiện : 42.145.000.000 đồng, tỷ lệ 06%.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01-2013 kèm theo)
X. ĐỐI VỚI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG 

NAM 2009
- Tổng số KTNN kiến nghị : 194.678.287.726 đồng,
-  Địa phương đã thực hiện : 187.573.905.899 đồng, tỷ lệ 96%,
- Số còn phải thực hiện :   7.104.381.827 đồng, tỷ lệ 04%.
Các khoản kiến nghị tiếp tục thực hiện gồm:
- Các khoản tăng thu ngân sách: 
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 13.218.070.649 đồng,
+Địa phương đã thực hiện : 10.195.254.694 đồng, tỷ lệ 77%,
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+ Số còn phải thực hiện :  3.022.815.955 đồng, tỷ lệ 23%.
- Các khoản giảm chi thường xuyên 
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 97.156.482.391 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 95.784.855.546 đồng, tỷ lệ 99%,
+ Số còn phải thực hiện : 1.371.626.845 đồng, tỷ lệ 01%. 
- Các khoản giảm chi đầu tư XDCB 
+ Tổng số KTNN kiến nghị : 7.265.001.950 đồng,
+ Địa phương đã thực hiện : 4.555.062.923 đồng, tỷ lệ 63%,
+ Số còn phải thực hiện :   2.709.939.027 đồng, tỷ lệ 37%.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01-2009 kèm theo)
E. KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH QUẢNG NAM
I. ĐỐI VỚI KIẾN NGHỊ BCKT CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

ĐẤT GIAI ĐOẠN 2014-2018
1. UBND tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn, vướng mắc tại các 

kiến nghị:
(1) Thu hồi Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Thịnh Thuận 
do Công ty không còn tư cách pháp nhân. Đồng thời thu hồi đất của Dự án Xây 
dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại tại thị trấn Hà Lam (diện tích 
3.248m2) do không đưa đất vào sử dụng theo quy định tại khoản 1i Điều 64 Luật 
đất đai 2013 và cam kết của nhà đầu tư.

(2) Chưa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất để 
thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 152 Luật đất đai 
2013 đối với việc chuyển đổi mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất khai thác 
khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại, sản xuất, xây dựng Đông Mê 
Kông.

(3) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá tính thu tiền 
sử dụng đất; điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 4081/QĐ-UBND ngày 
17/11/2016 (chi tiết diện tích đất có thu tiền, không thu tiền) tại dự án Khu đô 
thị số 06, Khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc của Công ty TNHH Chí Thành.

(4) Điều chỉnh từ thu khác ngân sách (tiểu mục 4902) sang thu tiền sử 
dụng đất (tiểu mục 1401) đối với khoản tiền đền bù, GPMB mà Công ty CP đầu 
tư xây dựng Hội An đã thực hiện nộp vào ngân sách thị xã Điện Bàn 2.786,5trđ 
tại Báo cáo Quyết toán thu NSĐP niên độ 2018.

Các nội dung kiến nghị này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 
73/BC-UBND ngày 01/6/2020 (kèm các hồ sơ có liên quan) gửi Kiểm toán nhà 
nước nhưng chưa nhận được phản hồi. 

Nay, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục giải trình tại điểm 2, 5, 6, 11 - 
khoản I - mục C - Công văn này. Kính đề nghị KTNN quan tâm xem xét nội 
dung giải trình, thống nhất điều chỉnh nội dung kiến nghị để tỉnh Quảng Nam 
hoàn thành dứt điểm các kiến nghị KTNN còn tồn đọng kéo dài.
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2. Đối với kiến nghị xử lý tài chính khoản thu NSNN số tiền 16.246.000 
đồng (tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa) Dự án thành phần Nâng cao hiệu quả 
năng lượng khu vực nông thôn (vay vốn KFW) tỉnh Quảng Nam khu vực Điện 
Bàn của Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung.

Nội dung kiến nghị này, tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn, vướng mắc 
chưa thực hiện được và đã có Công văn số 1735/STC-NS ngày 29/6/2020 gửi 
Bộ Tài chính đề nghị xem xét, hướng dẫn. Đến nay, tỉnh chưa nhận được phản 
hồi từ Bộ Tài chính. 

Để có cơ sở thực hiện dứt điểm nội dung này, tỉnh Quảng Nam gửi kèm 
nội dung Công văn số 1735/STC-NS ngày 29/6/2020 của Sở Tài chính (kèm 
theo) đến KTNN, kính đề nghị KTNN xem xét, hướng dẫn để tỉnh Quảng Nam 
thực hiện dứt điểm kiến nghị tồn đọng kéo dài.

II. ĐỐI VỚI KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TÀI CHÍNH BCKT HOẠT ĐỘNG 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 2017 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Giảm chi đầu tư chưa thực hiện giảm dự toán giảm thanh toán lần sau 
4.177.752.870 đồng tại Dự án Khu dân cư khối 3 thị trấn Vĩnh Điện do nghiệm 
thu phần bù chênh lệch giá nhưng chưa được phê duyệt dự toán bổ sung, chưa 
ký hợp đồng bổ sung. 

Đây là nội dung kiến nghị tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn, vướng 
mắc. UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 5810/UBND-KTTH ngày 
01/9/2021 (kèm hồ sơ có liên quan) đề nghị Kiểm toán nhà nước Khu vực III 
xem xét, điều chỉnh nội dung Kết luận của Kiểm toán đối với UBND thị xã Điện 
Bàn về vấn đề này. Kính đề nghị KTNN quan tâm xem xét.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện dứt điểm các 
kiến nghị tồn đọng kéo dài, một lần nữa UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị 
KTNN, KTNN khu vực III xem xét các nội dung giải trình mà tỉnh Quảng Nam 
đang gặp vướng mắc, thống nhất xử lý các đề xuất của tỉnh như đã nêu trên.

Kính báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán nhà nước 
Khu vực III theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao 
thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 
tỉnh;
- UBND thị xã, thành phố: Điện Bàn, Hội An, 
Tam Kỳ;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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