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CÁC TỪ VIẾT TẮT

BQLDA Ban Quản lý dự án

CPO Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi

DTTS Dân tộc thiểu số

GDP Thu nhập bình quân

GAP Kế hoạch hành động giới

M&E Tư vấn Giám sát và Đánh giá

MARD Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

PPMUs Ban quản lý dự án cấp tỉnh

PIC Tư vấn thực hiện dự án

EMDP Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số

EMP Kế hoạch Quản lý môi trường

RAP Kế hoạch hành động Tái định cư

ToR Điều khoản tham chiếu

IDA Hiệp hội Phát triển Quốc tế

WB Ngân hàng Thế giới

USD Đô la Mỹ

WB8 Dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập

KTNB Kiểm toán nội bộ

BVTC Bản vẽ thi công

CTCP Công ty cổ phần

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

GTGT Giá trị gia tăng

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

HSMT Hồ sơ mời thầu
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I. BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Giới thiêu chung về dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

1.1. Giới thiệu chung về dự án WB8

Ngày ngày 8 tháng 4 năm 2016, Chính phủ bước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt

Nam và từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký

Hiệp định vay số 5749-VN để hỗ trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an

toàn đập (WB8).

Thông tin về thời gian như sau:

- Ngày hiệp định có hiệu lực: 7/7/2016.

- Ngày đóng khoản vay: 30/6/2022.

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 72 tháng.

Tổng mức đầu tư cho dự án là 443 triệu USD, trong đó 415 triệu USD được tài

trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và 28 triệu vốn đối ứng

trong nước.

1.2. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng quát

Hỗ trợ thực hiện Đề án Bảo đảm an toàn hồ chứa thông qua khôi phục và nâng

cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn đập để bảo

vệ các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cụ thể.

Mục tiêu cụ thể

 Cải tạo và bảo đảm an toàn công trình thông qua việc sửa chữa và nâng cấp
các đập và hồ chứa bị suy giảm hoặc thiếu khả năng xả lũ.

 Cải thiện thể chế, chính sách quản lý và giám sát an toàn đập quốc gia, tăng
cường năng lực quản lý và vận hành và cơ chế phối hợp thông tin trên các lưu
vực.

 Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện dự án, quản lý xã hội và môi trường.

1.3. Các hợp phần của dự án và phân bổ nguồn vốn

Để đảm bảo đạt mục tiêu với hiệu ích cao nhất, dự án được thiết kế với 3 Hợp

phần có sự hỗ trợ, liên kết thống nhất như sau:

 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (chi phí dự kiến 412 triệu USD) – Khoảng

450 đập thủy lợi có dung tích lớn hơn 0,2 triệu m3, thiết kế cấp IV đến cấp đặc
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biệt (hồ chứa nước Dầu Tiếng) sẽ được ưu tiên sửa chữa khôi phục. Hợp phần

bao gồm các biện pháp công trình, thiết bị và giám sát vận hành hồ chứa. Các

hoạt động này sẽ hỗ trợ nâng cao an toàn của các công trình và khu vực hạ lưu.
Các đập lớn sẽ được hỗ trợ lập Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp

(EPP), kế hoạch Vận hành và Bảo dưỡng (O&M) sẽ làm tăng tính bền vững

của đầu tư. Ngoài ra, hợp phần hỗ trợ thiết lập các chính sách an toàn bao gồm

cả Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (ESIA)/hoặc Kế hoạch quản lý môi

trường và xã hội (ESMP), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch

phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) để giảm tối đa các tác động tiêu cực trong

quá trình thực hiện dự án;

 Hợp phần 2: Quản lý và quy hoạch an toàn đập (chi phí dự kiến 20 triệu USD)

– Hỗ trợ thực hiện các biện pháp phi công trình, hoàn thiện khung pháp lý, cải

thiện chính sách và thiết lập các biện pháp trừng phạt để tăng cường thực hiện.

Quản lý dữ liệu sẽ hỗ trợ hiệu quả các cấp quản lý trong giám sát vận hành hồ
chứa (đặc biệt trong mùa lũ), và ra quyết định kịp thời. Cơ chế chia sẻ thông

tin sẽ hỗ trợ trong việc phối hợp xả lũ trong lưu vực, giảm thiểu rủi ro cho đập

và lũ lụt ở hạ du, từng bước đồng bộ hóa và thống nhất thông tin và tiết kiệm

chi phí. Hợp phần cũng hỗ trợ về các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, áp dụng

công nghệ trong lĩnh vực thi công, vật liệu…,. Hợp phần còn hỗ trợ triển khai

các mô hình cho 1 đến 2 lưu vực sông trong việc kết hợp quản lý an toàn đập

với quản lý thiên tai thông qua thực hiện các quy định về thể chế và chính sách,

trang bị hệ thống thiết bị khí tượng thủy văn, hệ thống giám sát thông tin, cơ
chế chia sẻ thông tin giữa các cấp chính quyền và chủ đập và phối hợp trong

vận hành liên hồ trong lưu vực. Hợp phần cũng bao gồm xây dựng mô hình

quản lý hồ chứa với sự tham gia của cộng đồng và cơ chế tài chính thích hợp

theo hướng bền vững trong đầu tư. Hợp phần cũng hỗ trợ giám sát và hỗ trợ kỹ
thuật cho cơ quan chủ quản dự án, cơ quan quản lý dự án và đội chuyên gia an

toàn đập theo yêu cầu của nhà tài trợ;

 Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (chi phí dự kiến 11 triệu USD) – Hợp phần

hỗ trợ tài chính cho quản lý dự án, kiểm toán (kiểm toán độc lập và kiểm toán

báo cáo tài chính), và hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện dự án. Có 4 tỉnh chưa
tham gia các dự án ODA, 13 tỉnh đã và đang thực hiện lần đầu, và 17 tỉnh

(chiếm 50%) đã thực hiện các dự án ODA, do đó hợp phần sẽ dành  một khoản

ngân sách để nâng cao năng lực các cơ quan quản lý dự án thông qua đào tạo,hội

thảo và tham quan.
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Bảng: Phân bổ nguồn vốn cho các hợp phần

Đơn vị: triệu USD

TT Chủ đầu tư/
tiểu dự án

Hợp phần 1 Hợp phần 2 Hợp phần 3 Tổng cộng

WB ĐU WB ĐU WB ĐU WB ĐU Tổng

1 Các tỉnh 352,50 19,50 352,50 19,50 372,00

2
Bộ Tài nguyên
& Môi trường 7,75 0,25 7,75 0,25 8,00

3
Bộ  Công
thương 3,75 0,25 3,75 0,25 4,00

4
Bộ NN &
PTNT

36,00 4,00 5,50 2,27 9,50 1,73 51,00 8,00 59,00

CPMU/MAR
D

14,50 1,00 5,50 2,27 9,50 1,73 29,50 5,00 34,50

PPMUS Dầu
Tiếng 4,00 3,00 4,00 3,00 7,00

Dự phòng 17,50 17,50 17,50

Tổng 388,50 23,50 17,00 2,77 9,50 1,73
415,00 28,00 443,00

412,00 19,77 11,23

1.4. Kết quả giải ngân dự án

a. Giải ngân

Kết quả giải ngân toàn dự án đến nay đạt 130,9 triệu USD, trong đó vốn vay đạt
114 triệu USD (rút từ WB), vốn đối ứng đạt 16,9 triệu USD.

Đơn vị: triệu USD

TT Đơn vị thực hiện dự án
Lũy kế giá trị giải ngân (đến 30/10/2020)

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng
I Bộ NN&PTNT 3,84 3,30 7,13

CPMU 2,84 1,84 4,67

TDA hồ Dầu Tiếng Tây Ninh 1,00 1,46 2,46

II PMU Bộ TN&MT 0,17 0,06 0,23

III PMU Bộ Công thương 0,48 0,07 0,55

IV Các tỉnh 109,53 13,45 122,98

Tổng cộng 114,01 16,88 130,89

(Nguồn Báo cáo tiến độ dự án tháng 10/2020)
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Kết quả giải ngân toàn dự án các tháng đầu năm 2020 (đến 30/10/2020) đạt 46,9
triệu USD, trong đó vốn vay đạt 43,3 triệu USD (rút từ WB), vốn đối ứng 3,6 triệu
USD.

Đơn vị: triệu USD

TT Đơn vị thực hiện dự án
Lũy kế giá trị giải ngân (từ 01/01-30/10/2020)

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng
I Bộ NN&PTNT 2,09 1,34 3,43

CPMU 1,09 0,43 1,52
TDA hồ Dầu Tiếng Tây Ninh 1,00 0,91 1,91

II PMU Bộ TN&MT 0,11 0,04 0,15

III PMU Bộ Công thương 0,01 0,01

IV Các tỉnh 41,04 2,23 43,28

Tổng cộng 43,25 3,61 46,86

(Nguồn Báo cáo tiến độ dự án tháng 10/2020)

Ước tính cả năm 2020 dự án giải ngân 86,1 triệu USD, trong đó: vốn WB là 80
triệu USD (rút từ tài khoản WB), vốn đối ứng là 6,1 triệu USD.

b. Thanh toán cho nhà thầu

Kết quả thanh toán toàn dự án đến nay đạt 2.818,8 tỷ đồng (tương đương 122 triệu
USD), trong đó vốn vay đạt 2.430,6 tỷ đồng (tương đương 105,1 triệu USD); vốn
đối ứng đạt 388,2 tỷ đồng.

Đơn vị: triệu

TT Đơn vị thực hiện
dự án

Lũy kế giá trị thanh toán từ đầu dự án đến 30/10/2020
Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

I Bộ NN&PTNT 86,734 3.75 75,836 3.30 162,570 7.05

CPMU 63,634 2.75 42,288 1.84 105,922 4.59
TDA hồ Dầu
Tiếng Tây Ninh 23,100 1.00 33,548 1.46 56,648 2.46

II
PMU Bộ
TN&MT

1,296 0.06 1,353 0.06 2,649 0.11

III
PMU Bộ Công
thương 6,865 0.30 1,684 0.07 8,549 0.37

IV Các tỉnh 2,335,698 101.02 309,313 13.45 2,645,011 114.47

Tổng cộng 2,430,593 105.12 388,186 16.88 2,818,779 122.00

(Nguồn Báo cáo tiến độ dự án tháng 10/2020)
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Kết quả thanh toán KHV giai đoạn 2020 (từ 01/02-30/10/2020) đạt 1.039,8 tỷ đồng
(tương đương 45 triệu USD), trong đó vốn vay 956,8 tỷ đồng; vốn đối ứng 83 tỷ
đồng.

Đơn vị: triệu

TT Đơn vị thực hiện
dự án

Giá trị thanh toán giai đoạn 2020

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD

I Bộ NN&PTNT 37,081 1.60 30,841 1.34 67,922 2.94

CPMU 13,982 0.60 9,942 0.43 23,924 1.04

TDA hồ Dầu Tiếng
Tây Ninh 23,100 1.00 20,899 0.91 43,999 1.91

II PMU Bộ TN&MT 668 0.03 668 0.03

III
PMU Bộ Công
thương 1,711 0.074 134 0.01 1,846 0.080

IV Các tỉnh 917,961 39.75 51,366 2.23 969,327 41.98

Tổng cộng 956,754 41.43 83,009 3.61 1,039,763 45.03

(Nguồn Báo cáo tiến độ dự án tháng 10/2020)

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 trong các tháng đầu năm và mưa lũ trong quý 3,
các công trình không triển khai thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán
chung của dự án, ước tính năm 2020 dự án sẽ thanh toán 1.840 tỷ đồng.

2. Cơ sở của đợt kiểm toán nội bộ

Các căn cứ của đợt KTNB cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm
2020 đối với DRSIP bao gồm:

 Hiệp định tín dụng số 5749-VN ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội
Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8 tháng 4 năm 2016
để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

 Hợp đồng Tư vấn Gói thầu số C3-CPMU-CS2: Tư Vấn Giám Sát Độc Lập Bên
Thứ Ba và Kiểm Toán Nội Bộ (ISC);

 Công văn số 765/CPO-WB8 ngày 13 tháng 7 năm 2020 của CPO về việc thông
báo Kế hoạch làm việc với Tư Vấn Giám Sát Độc Lập Bên Thứ Ba bao gồm
cả Kiểm Toán Nội Bộ;

 Công văn số 1270/CPO-WB8 ngày 15 tháng 10 năm 2020 của CPO về việc
thông báo Kế hoạch làm việc với Tư Vấn Giám Sát Độc Lập Bên Thứ Ba bao
gồm cả Kiểm Toán Nội Bộ.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỊNH KỲ NỬA NĂM MỘT LẦN
Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cenco -8-

3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của KTNB cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020
đối với DRSIP bao gồm các nội dung sau:
 Giám sát và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro của toàn dự án.
 Rà soát độ tin cậy và tính trung thực hợp lý của các thông tin tài chính và thông

tin hoạt động, các phương tiện đã được sử dụng để thu thập, đo lường, phân
loại và báo cáo các thông tin này.

 Rà soát mức độ đầy đủ của hệ thống đảm bảo cho mọi hoạt động của CPMU
/PPMUs phải tuân thủ luật pháp và các quy định có liên quan. Mặt khác xác
định xem CPMU /PPMUs có tuân thủ các quy định có nghĩa vụ phải tuân thủ
hay không.

 Phân tích đánh giá một cách trung thực khách quan quá trình thực hiện các
chính sách, quy trình chống tham nhũng, gian lận và  tình trạng sử dụng vốn
sai quy định.

 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị về quản lý thu, chi, thông tin
báo cáo, giải ngân và quản lý rủi ro.

 Đánh giá các biện pháp bảo vệ tài sản, và nếu cần thiết có thể kiểm tra thực tế
số lượng và chất lượng các tài sản này.

 Đánh giá tính kinh tế và hiệu quả của việc sử dụng mọi nguồn lực của dự án.
 Rà soát hồ sơ gốc của các khoản thanh toán, chi phí hoạt động của đơn vị

để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các quy định mà dự án có nghĩa vụ phải
tuân thủ.

 Tiến hành các cuộc kiểm tra đặc biệt theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
 Phối hợp với kiểm toán độc lập khi cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả cho quá

trình quản lý điều hành đơn vị.
 Cung cấp đào tạo tại chỗ cũng như đào tạo thông qua các chuyến thực địa bao

gồm củng cố năng lực về kiểm toán nội bộ cho cán bộ dự án về: (i) các nhiệm
vụ sửa đổi, bổ sung của các cơ quan liên quan, (ii) kiểm toán dựa trên rủi ro
bằng các phương pháp thích hợp và (iii) lập kế hoạch kiểm toán và chương
trình kiểm toán chi tiết cho dự án.

KTNB đã thực hiện đánh giá rủi ro và xác định phạm vi của đợt KTNB là (i) Rà soát
tính tuân thủ với các quy định liên quan và (ii) Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ với trọng tâm là các quy trình và chức năng:

 Quy trình nhận vốn tài trợ;

 Quy trình đấu thầu và mua sắm;

 Quy trình giải ngân;

 Quy trình tạm ứng;
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 Quy trình quản lý tài sản;

 Quản lý nhân sự;

 Công nghệ tin học;

 Chức năng quản lý và giám sát; và

 Quy trình báo cáo.

4. Tóm tắt các phát hiện

Các phát hiện trong đợt KTNB được phân thành 3 loại như sau:

Đỏ là mức độ
nghiêm trọng
nhất và cần
được Dự án
khắc phục
ngay lập tức.

Các phát hiện sẽ được phân loại ở mức độ Đỏ nếu đúng với một
trong các tiêu chí sau:

 Có điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ đối với quy trình
quản lý, nếu xét một cách riêng rẽ hoặc kết hợp với
những yếu kém khác trong hệ thống quản lý, mà theo đó
có nguy cơ không thể ngăn ngừa hoặc phát hiện các sai
sót trọng yếu trong các quy trình chính của Dự án;

 Không tuân thủ với các chính sách đã được xây dựng
hoặc các quy định pháp lý liên quan;

 Những tài sản quan trọng của Dự án không được bảo
quản tốt;

 Sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính;
 Có dấu hiệu gian lận;
 Trên tổng thể dự án có hơn 2/3 phát hiện xếp loại Vàng

và Đỏ thì đánh giá chung của báo cáo là đỏ cho thấy các
sai sót trọng yếu có nguy cơ không thể ngăn ngừa hoặc
phát hiện bằng các biện pháp kiểm soát hiện hành.

Vàng là mức
độ nghiêm
trọng kế tiếp
và cần phải
được Dự án
khắc phục
trong thời
gian ngắn.

Các phát hiện sẽ được phân loại ở mức độ Vàng nếu đúng với
một trong các tiêu chí sau:

 Có điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ đối với quy trình
quản lý, nếu xét một cách riêng rẽ hoặc kết hợp với
những yếu kém khác trong hệ thống quản lý, nhưng
không dẫn đến nguy cơ không thể ngăn ngừa hoặc phát
hiện các sai sót trọng yếu trong các quy trình chính của
Dự án;

 Có sai sót trong báo cáo tài chính; và
 Những tài sản khác của Dự án không được bảo quản tốt.

Xanh là mức
độ nghiêm

Các phát hiện sẽ được phân loại ở mức độ Xanh nếu đúng với
một trong các tiêu chí sau:



BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỊNH KỲ NỬA NĂM MỘT LẦN
Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cenco -10-

trọng ít hơn
và nên được
khắc phục.

 Điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ không được phân
loại thành màu Đỏ hoặc màu Vàng nhưng Dự án vẫn
nên thực hiện các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu
quả của các kiểm soát; không yêu cầu cải tiến quy trình;

 Điểm yếu trong việc kiểm soát quá trình thực hiện.

STT Phát hiện Phân loại

A QUẢN LÝ HỢP CHUNG

1
Việc lập Kế hoạch tài chính của dự án thiếu
tính khả thi

B
HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM
HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH, TUYỂN
VÀ CHỌN THUÊ TƯ VẤN

1
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia, hồ sơ
đấu thầu chưa đầy đủ

2 Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của còn bất cập

C QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1
Tiến độ thanh toán gói thầu cao hơn so với
quy định của Hợp đồng

2
Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm so với
quy định tại hợp đồng

3
Một số điều khoản quy định tại hợp đồng
xây lắp chưa điều chỉnh kịp thời

4 Hồ sơ thanh toán hợp đồng chưa đầy đủ

D QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1
Ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ chưa
phù hợp

2
Phản ánh thiếu nghĩa vụ nộp thuế GTGT và
thuế TNDN phải nộp khi thu tiền bán hồ sơ
thầu

3 Một số vấn đề khác
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II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN

A. QUẢN LÝ CHUNG

1. Việc lập Kế hoạch tài chính
của dự án thiếu tính khả thi

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Năm 2020, mặc dù toàn bộ dự án đã đạt được tiến độ khá tốt trong những tháng

gần đây, tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính tại một số PPMU chưa cao,
một số tỉnh thậm chí chưa giải ngân. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện
Kế hoạch vốn

đã được phân
bổ năm 2020

Giá trị giải ngân
từ 01/01 -

30/10/2020
Tỷ lệ

I Bộ NN&PTNT 107.874 67.923 63%

Ban CPO 47.500 23.924 50%

TDA hồ Dầu Tiếng 60.374 43.999 73%

II Bộ Công thương 19.734 668 3%

III
Bộ Tài nguyên & Môi
trường 80.700 1.846 2%

IV PPMUs 2.116.972 945.134 45%

1 Hà Giang 73.168 20.887 29%

2 Lào Cai 28.430 21.959 77%

3 Bắc Kạn 13.765 4.074 30%

4 Lạng Sơn 61.336 253 0%

5 Sơn La 49.890 39.515 79%

6 Tuyên Quang 70.574 54.032 77%

7 Yên Bái 129.680 90.490 70%

8 Thái Nguyên 55.558 39.212 71%

9 Bắc Giang 178.267 3.245 2%

10 Vĩnh Phúc 41.015 18.937 46%

11 Phú Thọ 3.333 88 3%

12 Quảng Ninh 97.566 61.494 63%
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13 Hòa Bình 61.336 2.637 4%

14 Hải Dương 81.226 3.128 4%

15 Ninh Bình 9.007 - 0%

16 Thanh Hóa 91.235 46.405 51%

17 Nghệ An 186.534 125.884 67%

18 Hà Tĩnh 4.000 - 0%

19 Quảng Bình 121.923 54.286 45%

20 Quảng Trị 60.994 50.577 83%

21 Thừa Thiên Huế 27.743 24.618 89%

22 Quảng Nam 127.880 14.694 11%

23 Quảng Ngãi 45.645 23.026 50%

24 Bình Định 53.342 53.342 100%

25 Phú Yên 60.600 891 1%

26 Khánh Hòa 80.976 67.223 83%

27 Ninh Thuận 22.200 24.320 110%

28 Bình Thuận 75.832 19.064 25%

29 Kon Tum 45.569 31.942 70%

30 Gia Lai 60.722 4.288 7%

31 Đăk Lăk 58.572 11.164 19%

32 Đăk Nông 26.033 25.812 99%

33 Lâm Đồng 13.021 7.647 59%

Tổng cộng: 2.325.280 1.015.571 44%

Theo BQLDA, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán của dự án là dịch
bệnh Covid- 19 trong sáu tháng đầu năm và mưa lũ trong quý 3, các công trình
không triển khai thi công được. Ước tính năm 2020, dự án sẽ thanh toán 1.840 tỷ
đồng, ước đạt bằng 79% kế hoạch ban đầu.

Hàng năm, việc lập kế hoạch tài chính được xây dựng và cập nhật phù hợp tiến
độ thực hiện thực tế của dự án. Đồng thời, việc lập kế hoạch phải tính đến tính
khả thi, dự trên nguồn lực về nhân sự, nguồn lực về tài chính của từng đơn vị.

Tại Dự án, các PPMUs chưa có quy trình, chưa có các biện pháp hiệu quả để rà
soát tính chặt chẽ, tính khả thi của việc lập kế hoạch.

b) Ảnh hưởng
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Nếu kế hoạch chi tiết hằng năm từ các đơn vị chưa thực sự được chú trọng thì

kế hoạch chung của toàn dự án cũng mang tính khả thi chưa cao.

Việc lập kế hoạch tài chính chi tiết nói chung và kế hoạch chung của dự án liên

quan chặt chẽ đến tiến độ của dự án. Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch vẫn duy trì

ở tỷ lệ thấp thì tạo ra cơ sở để nghi ngờ khả năng có thể hoàn thành kế hoạch

tổng thể của dự án đã đặt ra.

Từ số liệu thực tế như trên cũng phản ánh tình hình thực hiện dự án tại một số
PPMUs chậm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu, ảnh hưởng đến tiến độ chung

của toán dự án.

c) Khuyến nghị

BQLDA cần chú trọng đến việc lập kế hoạch, tăng cường nhân sự có chuyên

môn, kinh nghiệm để kế hoạch đặt ra mang tính khả thi cao, phù hợp với tiến

độ thực tế của dự án. Đồng thời cần tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện để
đạt được kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, BQLDA cần làm việc với các cơ quan nhà nước để nguồn vốn được bố
trí kịp thời theo nhu cầu của BQLDA (đặc biệt là nguồn vốn đối ứng tại một số
địa phương), phù hợp với kế hoạch tiến độ chung đã báo cáo với Ngân hàng Thế
giới.

B. HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH,

TUYỂN VÀ CHỌN THUÊ TƯ VẤN

1. Quyết định thành lập
Tổ chuyên gia, hồ sơ
đấu thầu chưa đầy đủ

☐Thiếu tuân thủ quy định

☒Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Lạng Sơn:

Gói thầu số C1-Lạng Sơn-CS01: Tư vấn lập Báo cáo chính sách an toàn môi
trường và xã hội:

- Hồ sơ mời quan tâm thực hiện tháng 6/2018 nhưng đưa ra yêu cầu cung cấp
báo cáo tài chính của nhà thầu các năm 2014, 2015 và 2016.

- Hồ sơ quan tâm của các nhà thầu nộp Báo cáo tài chính tại các thời điểm
khác nhau như từ năm 2014 đến năm 2016 hoặc từ năm 2015 -2017.
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- Hồ sơ đề xuất của nhà thầu trúng thầu: (i) Không có các bằng cấp Chứng chỉ
của các chuyên gia để chứng minh năng lực. (ii) Mức lương đề xuất của đội
trưởng cao hơn mức quy định của TT 02 và quy định tại điểm 13.1 trong Hồ
sơ mời nộp đề xuất của của Chủ đầu tư.

Gói thầu: Tư vấn lập FS và An toàn đập:

- BQLDA chưa yêu cầu nhà thầu cung cấp quyết định phê duyệt FS của cơ
quan có thẩm quyền để chứng minh về tính tương tư của công trình. Biên bản
xác nhận của Chủ đầu tư thiếu ngày tháng.

Đắk Lắk:

Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình - TDA1 (C1-DL-
TDA1-CS4: TDA1):

- Tổ chuyên gia có 05 người, chỉ có 01 chứng chỉ hành nghề của Vũ Minh Đức
đính kèm trong phụ lục báo cáo.

- Các tài  liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu chưa đầy đủ.

- Bản cam kết của các chuyên gia trong tổ chấm thầu ký ngày 10/12/2019, tuy
nhiên quyết định thành lập tổ chuyên gia số 1495/QĐ-SNN ký ngày
30/12/2019.

Gói thầu xử lý mối (C1-DL-TDA1-W3) - TDA1:

- Tổ chuyên gia có 05 người, không có chứng chỉ hành nghề đính kèm trong
phụ lục báo cáo.

Phú Yên:

Kiểm tra gói thầu C1-PHUYEN-CS2- Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn
môi trường và xã hội: Công tác tập hợp hồ sơ chưa được chú trọng, thiếu các
tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

Theo BQLDA, do thời gian vừa qua Nhân sự phụ trách các lĩnh vực của tiểu dự
án có nhiều thay đổi, cộng với việc thay đổi bộ máy lãnh đạo, thay đổi trụ sở làm
việc nên hồ sơ của tiểu dự án chưa được sắp xếp và bàn giao lại đầy đủ. Hồ sơ
do nhiều cá nhân và phòng ban khác nhau lưu trữ, chưa được tập hợp kịp thời.

Khánh Hòa:

Gói thầu C1-KHANHHOA-CS3: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP.

Tại thời điểm kiểm toán làm việc, BQLDA chưa cung cấp được quyết định
thành lập tổ chuyên gia và các chứng chỉ hành nghề, thiếu một số tài liệu pháp
lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

Tuy nhiên đến tháng 9/2020, BQLDA đã cũng cấp bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Ninh Thuận:



BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỊNH KỲ NỬA NĂM MỘT LẦN
Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Liên danh: Công ty TNHH WAPCOS Ấn Độ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cenco -15-

Gói thầu số C1-NT-CS04: Tư vấn lập Báo cáo chính sách an toàn môi trường
và xã hội:

- Tổ chuyên gia có 1 người.

- Các tài  liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu đầy đủ.

Gói thầu số 07: Khảo sát lập Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán:

- Tổ chuyên gia có 2 người

- Các tài  liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu đầy đủ.

Hà Giang:

Gói thầu xây lắp C1-HAGIANG-W1, đơn vị thực hiện đăng tải thông tin đấu
thầu trên trên hệ thống mạng đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 06/11/2019, Báo Đấu Thầu số 213 ngày
08/11/2019. Tuy nhiên, đơn vị đã thực hiện phát hành HSMT vào ngày
07/11/2019.

b) Ảnh hưởng

Lạng Sơn:

Gói thầu số C1-Lạng Sơn-CS01: việc xem xét các yêu cầu về mặt tài chính (Báo
cáo tài chính) của các nhà thầu chưa cùng mặt bằng đánh giá, cũng như thiếu
một số chứng chỉ của chuyên gia có thể gây khó khăn trong quá trình so sánh,
lựa chọn giữa các nhà thầu.

Gói thầu Tư vấn lập FS và An toàn đập: Tài liệu do nhà thầu cung cấp thiếu ngày
tháng sẽ thiếu tính thuyết phục hơn so với các Quyết định phê duyệt FS của cơ
quan có thẩm quyền.

Đắk Lắk:

Hồ sơ tài liệu về đầu thầu chưa thu thập và lưu trữ đầy đủ, chưa cung cấp được
khi cần kiểm tra, rà soát.

Thời gian ký bản cam kết của các chuyên gia trong tổ chấm thầu trước thời điểm
có quyết định thành lập tổ chuyên gia là không phù hợp, thiếu logic.

Phú Yên, Khánh Hòa:

Hồ sơ tài liệu về đầu thầu lưu trữ thiếu, chưa khoa học dẫn đến việc kiểm tra,
cung cấp cho đơn vị giám sát gặp khó khăn, mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Ninh Thuận:

Theo quy định tại Khoản 43 Điều 4 - Luật đấu thầu 2013:

“43. Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời
thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ
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dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong
quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Theo quy định tại mục 4.7 Hướng dẫn thực hiện phương thức tuyển chọn tư vấn
- Sổ tay vận hành dự án (POM) quy định:

“ Tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các thành viên là quan chức từ các ban ngành
liên quan (về kỹ thuật, tài chính, pháp lý etc)”;

Và tại Bước 8 – Đánh giá đề xuất kỹ thuật, xác định điểm kỹ thuật quy định:
“PIAs sẽ đánh giá từng đề xuất kỹ thuật (do một Tổ chuyên gia đấu thầu đánh
giá gồm có 3-5 đánh giá viên có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan) dựa
theo các tiêu chuẩn/tiêu chuẩn phụ và trọng số đã được nêu trong RFP”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì “tổ chuyên gia bao gồm các cá nhân”
nên phải có ít nhất từ 03 thành viên trở nên để đảm bảo hiệu quả, chất lượng và
khách quan trong quá trình đánh giá hồ sơ thầu.

Việc thành lập tổ chuyên gia có quá ít thành viên có thể ảnh hưởng đến chất
lượng, hiệu quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ
sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu,
nhà đầu tư.

Hà Giang:

Theo quy định tại điểm b, điều 12, luật Đấu thầu năm 2013:

“b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo
mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông
báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu”.

c) Khuyến nghị

Lạng Sơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk:

Các BQLDA cần quản lý và sắp xếp hồ sơ đầy đủ và khoa học, các tài liệu pháp
lý phải đầy đủ và đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

Dự án rà soát lại hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại tất cả các PPMUS đã nêu
trên. Đồng thời bổ sung các tài liệu còn thiếu vào hồ sơ pháp lý, báo cáo đánh
giá hồ sơ dự thầu.

Ninh Thuận:

Theo thông lệ hiện nay, để đảm bảo hiệu quả, chất lượng hiệu quả, chất lượng
và khách quan trong quá trình đánh giá hồ sơ thầu thì tổ chuyên gia thường có
tối thiểu 3 thành viên. Vì vậy, các BQLDA cần lưu ý để thành lập tổ chuyên gia
hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu dự án.
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Hà Giang:

BQLDA cần xem xét việc thực hiện theo quy định tại điểm b, điều 12, luật Đấu
thầu năm 2013.

2. Việc đánh giá hồ sơ dự
thầu còn bất cập

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện
Quảng Ninh:

Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và tổng dự toán của Tiểu dự án 2 sử
dụng vốn đối ứng:

- HSMT chưa quy định việc các chuyên gia cần có chứng chỉ hành nghề tương
đương với cấp công trình của dự án;

- Thời gian đóng thầu là ngày 12/11/2018; Đánh giá hồ sơ dự thầu phê quyệt

kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và phê duyệt phướng án khảo sát địa
hình ngày 13/11/2018; thông báo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng và Sở
Giao thông Vận tại ngày 19/11/2018. Tuy nhiên, trong hợp đồng  với quy

định về thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

Gói thầu thi công xây lắp 08 hồ TDA2: hồ sơ dự thầu và báo cáo xét thầu có một

số tồn tại sau:

- Hợp đồng tương tự số 29/HĐXD ngày 28/6/2010 giữa Ban QLDA CN-ĐTM
Sơn La và Đông Á có phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị tăng từ 17,194 tỷ
đồng lên 45,718 tỷ đồng, tuy nhiên phần phụ lục hợp đồng này ko được công

chứng sao y bản chính.

- Các hợp đồng chứng minh có quy mô và tính chất tương tự không đảm bảo:

(i) Hợp đồng số 29/BCS/2017/HĐTC đảm bảo về giá trị nhưng không tương
tự về tính chất công việc (san ủi và kè công viên); (ii) Các hợp đồng còn lại

không đảm bảo yêu cầu về giá trị (không nhỏ hơn 50 tỷ đồng như quy định

của HSMT); (iii) Nhà thầu có khối lượng thi công nhiều nhất (Đông Á:
52,25% giá trị) không có hợp đồng tương tự với yêu cầu về giá trị hợp đồng

>50 tỷ đông theo quy định trong HSMT.

Ninh Bình:
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Kiểm tra chọn mẫu: Gói thầu C1-NB-CS1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên

cứu khả thi và lập Báo cáo an toàn, thuộc dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn

(WB8) tỉnh Ninh Bình. Theo đó, một số tồn tại sau:

- Hồ sơ mời đề xuất: Trong mục yêu cầu về nhân sự chưa nêu yêu cầu về Hạng
chứng chỉ thiết kế.

Phú Yên:

Kiểm tra chọn mẫu: Kiểm tra gói thầu C1-PHUYEN-CS2- Tư vấn lập các báo

cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội:

- Thiếu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, nhân sự trong hồ sơ đề xuất tài

chính không khớp với nhân sự trong báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia (như
HSĐXTC Quách Thị Xuân – Đội phó chuyên gia xã hội trong BCĐG là
Trương Xuân Trường…).

Ninh Thuận:

Kiểm tra chọn mẫu gói thầu số C1-NT-W1: Thi công  xây lắp và bảo hiểm công

trình  sữa chữa an toàn đập WB8 Ninh Thuận:

- Các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu chưa đầy đủ.

- Quá trình đánh giá giá gói thầu để xếp thứ tự nhà thầu còn bất cập:

+ Lô 1: Bảng tổng hợp giá kiến nghị trao thầu nhầm giá trị sang giá trị
giảm giá.

+ Lô 2: Nhầm giá trị sửa lỗi (5.115.514.304 đồng).

Khánh Hòa:

Gói thầu thi công xây lắp: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 04 hồ chứa nước

Láng Nhớt, Cây Sung, Đồng Bò, Đá Mài và bảo hiểm công trình.

Tại hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu, một số máy móc thiết bị thi công

(lô 2) đã hết thời hạn đăng kiểm như: ôtô tải 10 tấn,…

Hà Giang:

Chọn mẫu kiểm tra một số gói thầu: C1-HAGIANG-W1 và C1- HAGIANG-

CS1: BQLDA chưa thực hiện ký xác nhận vào đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh,

giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, bảo đảm dự thầu.

Theo quy định tại điểm d, điều 14, Nghị định 63/2014/ND-CP:

“d) Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư
giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
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(nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất
về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.”

b) Ảnh hưởng

Quảng Ninh:

Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và tổng dự toán của Tiểu dự án 2 sử
dụng vốn đối ứng: thiếu yêu cầu về chứng chỉ hành nghề của chuyên gia, thời

gian thực hiện hợp đồng chưa phù hợp với quy định.

Gói thầu thi công xây lắp 08 hồ TDA2: một số hồ sơ của nhà thầu còn thiếu

thuyết phục.

Ninh Bình:

Mục nhân sự cần chưa yêu cầu rõ về Hạng chứng chỉ thiết kế căn cứ theo quy

định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi

bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý

nhà nước của Bộ Xây dựng.

Phú Yên:

Việc lưu trữ hồ sơ thầu chưa khoa học gây khó khăn, mất thời gian trong việc rà

soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ. Hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu chưa
chặt chẽ, chưa được xem xét cẩn trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng lựa chọn

nhà thầu của dự án.

Ninh Thuận, Khánh Hòa:

Việc quá trình đánh giá giá gói thầu để xếp thứ tự nhà thầu còn bất cập có thể
gây khó khăn trong việc lựa chọn, đánh giá.

Hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu về tài sản, máy móc thiết bị thi công

chưa được yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung trong quá trình xét thầu.

Hà Giang:

Việc ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu và một số tài liệu do nhà thầu cung

cấp theo quy định đảm bảo hồ sơ được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro, thất

lạc. BQLDA chưa ký theo quy định là làm giảm đi một bước trong quá trình

kiểm soát hồ sơ dự thầu.

c) Khuyến nghị

Quảng Ninh:
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BQLDA nên yêu cầu và đánh giá nhà thầu dựa trên các tài liệu, hồ sơ chứng

minh năng lực có tính tin cậy, thuyết phục hơn. Rà soát hồ sơ chứng minh thời

gian thực hiện hoàn thành hợp đồng của nhà thầu cũng nên phù hợp với thực tế
tiến độ công việc yêu cầu, đảm bảo hợp lý.

Ninh Bình:

BQLDA cần lưu ý trong các gói thầu sau, mục nhân sự cần đưa rõ yêu cầu về
Hạng chứng chỉ thiết kế vì căn cứ theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-

CP ngày 16/7/2018 của Bộ Xây dựng, có phân ra Hạng các chứng chỉ hoạt động

xây dựng, trong đó có lĩnh vực thiết kế công trình.

Phú Yên:

Dự án rà soát lại hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bổ sung việc lưu trữ các tài

liệu còn thiếu vào hồ sơ pháp lý. Đồng thời, Dự án cần tuân thủ các quy định

quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 trong quá trình lựa

chọn nhà thầu

Ninh Thuận:

BQLDA cần lưu ý khi xét đánh giá giá gói thầu để xếp thứ tự nhà thầu là tính

toán với giá trào thầu không có chi phí dự phòng.

Các bước thực hiện đấu thầu phải  được xem xét cẩn trọng. Hồ sơ chứng minh

năng lực của nhà thầu về tài sản, máy móc thiết bị thi công cần được yêu cầu nhà

thầu làm rõ, bổ sung trong quá trình xét thầu.

Khánh Hòa:

Hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu về tài sản, máy móc thiết bị thi công

cần được yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung trong quá trình xét thầu.

Hà Giang:

BQLDA cần thực hiện theo đúng quy định tại điểm d, điều 14, Nghị định

63/2014/ND-CP của Chính phủ.
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C. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tiến độ thanh toán gói
thầu cao hơn so với quy
định của Hợp đồng

☐Thiếu tuân thủ quy định

☒Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Tây Ninh:

Hợp đồng số: 08/2019/HĐXD-BQL-WB8 ký ngày 04/12/2019 Gói thầu số
RPBM/WB8: Rà phá bom, mìn, vật nổ Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa

nước Dầu Tiếng, địa điểm: huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, ký giữa

Ban quản lý thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty TNHH Một thành viên

khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa) và Tổng Công Ty Xây Dựng Trường

Sơn, giá trị hợp đồng: 890.496.000 đồng.

Tại Điều 4. Bảo hành công trình có nêu rõ:

“- Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ khi nghiệm thu, bàn giao toàn bộ mặt
bằng công trình.

- Bảo đảm bảo hành công trình có thể thực hiện theo hình thức Bên A giữ lại số
tiền 5% giá hợp đồng hoặc thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức bằng Séc, Giá
trị bảo lãnh bằng 5% giá Hợp đồng.”

Nhà Thầu đã lập hồ sơ thanh toán ngày 30/12/2019 và BQLDA đã chi trả số tiền

là 890.496.000 đồng vào ngày 09/01/2020. Nhưng không có phần giữ lại số tiền

bảo hành 5% như hợp đồng và cũng không có Thư bảo lãnh của ngân hàng hay

tổ chức tín dụng phát hành theo quy định tại hợp đồng.

Tuy nhiên, theo khuyến nghị của KTNB, ngày 14/9/2020, BQLDA đã thực hiện

thu hồi lại bằng tiền mặt số tiền bảo đảm bảo hành công trình là: 44.524.800

đồng (tương ứng 5% giá hợp đồng) theo điều 4 hợp đồng 08/2019-HĐXD-BQL-

WB8 ký ngày 04/12/2019 (Số phiếu thu 02/WB8 ngày 14/09/2020).

b) Ảnh hưởng

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng theo các lần thanh toán, tỷ lệ giữ lại, bảo

hành,...vừa đảm bảo quyền lợi cho nhà thầu, đảm bảo nguồn vốn kịp thời để
thực hiện dự án, đồng thời cũng ràng buộc các nghĩa vụ của nhà thầu tuân thủ
đúng tiến độ đã cam kết. Vì vậy, trong hợp đồng quy định thời gian thanh toán
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lần cuối là thời điểm hoàn thành dự án đảm bảo nghĩa vụ của nhà thầu, giảm

thiểu các rủi ro cho chủ đầu tư.

Vì vậy, việc thanh toán nhiều hơn quy định hợp đồng dẫn đến rủi ro cho Chủ
đầu tư, có thể gây tổn thất về tài chính, về tiến độ công trình. Trong khi giá trị
thanh toán cao hơn thì nhà thầu vẫn chưa hoàn thành công việc theo quy định

tại hợp đồng, nhà thầu có thể không thực hiện đúng tiến độ công việc đã thỏa

thuận mà không có sự ràng buộc.

Trong trường hợp cụ thể đã nêu trên, ngày 14/09/2020, BQLDA đã kịp thời

khắc phục và thu hồi khoản thanh toán thừa theo hợp đồng nên không còn tổn

thất hay rủi ro cho dự án.

2. Tiến độ giải ngân các gói
thầu chậm so với quy
định tại hợp đồng

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện
Hiện nay, tại một số PPMUs tiến độ thanh toán cho nhà thầu chậm trễ so với

quy định tại hợp đồng đã ký kết. Cụ thể như sau:

Phú Yên:

Tiến độ thực hiện các gói thầu chậm so với tiến độ đặt ra, hiện nay BQLDA vẫn

chưa nhận được nguồn vốn vay lại của Trung ương cấp năm 2020.

Kế hoạch giải ngân: Kế hoạch vốn ODA trung hạn 2016-2020 được giao là 70

tỷ đồng, vốn giao năm 2020 là: 61,5 tỷ đồng trong đó: Ngân sách tỉnh: 2,5 tỷ;

Ngân sách Trung ương: 59 tỷ; đến nay chưa được giao vốn vay lại và PPMUs

cũng chưa có kế hoạch giải ngân thanh toán cho đến hết năm 2020.

Bắc Kạn:
Một số gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng tỉnh đã thực hiện xong nhưng chưa
thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.Theo BQLDA, do nguồn

vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời và nhà thầu gặp khó khăn trong quá trình

lập hồ sơ thanh toán.

Ngoài ra, trong năm Ban quản lý dự án chưa ghi nhận một số các chi phí như:
lương, phụ cấp, văn phòng phẩm, công tác phí…của dự án do chưa có nguồn

vốn đối ứng.
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b) Ảnh hưởng
Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm ảnh hưởng tới khả năng huy động nguồn

lực của nhà thầu. Do đó có thể ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công trình

nói riêng cũng như độ giải ngân của Dự án nói chung.

c) Khuyến nghị
BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để nguồn vốn được bố trí kịp
thời theo nhu cầu của BQLDA, phù hợp với cam kết trong hợp đồng, đồng thời

phối hợp với nhà thầu để tìm ra và giải quyết các khó khăn trong quá trình lập

hồ sơ thanh toán.

3. Một số điều khoản quy định
tại hợp đồng chưa điều
chỉnh kịp thời

☐Thiếu tuân thủ quy định

☒Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Kom Tum:
Hợp đồng kinh tế RFF số: C1-KONTUM-CS3: Dịch vụ tư vấn: thiết kế bản vẽ
thi công và tổng dự toán.
BQLDA đã thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng là 4.849.590.000 đồng. Hợp
đồng không có quy định phần giữ lại.

b) Ảnh hưởng
Kom Tum:

Công tác giám sát tác giả là một nhiệm vụ thuộc công việc thiết kế xây dựng

của nhà thầu tư vấn thiết kế. Do đó, nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn thiết kế là phải

thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình dự án thi công.

Việc thanh toán 100% giá trị hợp đồng có thể dẫn đến rủi ro cho Chủ đầu tư.
Trong khi nhà thầu vẫn chưa hoàn thành công việc theo quy định tại hợp đồng,

nhà thầu có thể không thực hiện đúng tiến độ công việc đã thỏa thuận mà không

có sự ràng buộc.

c) Khuyến nghị
Kom Tum:

Đối với một số hợp đồng tư vấn, lập thiết kế BVTC, trách nhiệm của nhà thầu

liên quan đến công tác giám sát tác giả, thời gian thực hiện kéo dài đến khi công

trình được nghiệm thu hoàn thành. Vì vậy, theo thông lệ, các hợp đồng thường
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quy định thời gian thanh toán lần cuối là thời điểm hoàn thành dự án đảm bảo

nghĩa vụ của nhà thầu, giảm thiểu các rủi ro cho chủ đầu tư. Đồng thời tỷ lệ giữ
lại đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành thường từ 5% - 10% giá trị
hợp đồng. Điều này vừa đảm bảo quyền lợi cho nhà thầu, đảm bảo nguồn vốn

kịp thời để thực hiện dự án, đồng thời cũng ràng buộc các nghĩa vụ của nhà thầu

tuân thủ đúng tiến độ đã cam kết.

Do vậy, đối với các Hợp đồng chưa có điều khoản nêu trên, hoặc điều khoản

không quy định cụ thể tỷ lệ giữ lại, BQLDA nên cân nhắc, xem xét biện pháp

để đảm bảo ràng buộc các nghĩa vụ nhà thầu.

4. Hồ sơ thanh toán hợp
đồng chưa đầy đủ, phù

hợp

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Đắk Lắk:

Một số nhà thầu lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán không ghi rõ ngày tháng năm,
còn thiếu giấy đề nghị thanh toán.

Hợp đồng xây dựng số 12/HĐXL/C1-DL-TDA1-W1 ngày 6/12/2019: tại biên

bản nghiệm thu số 01, Bảng xác định giá trị khối lượng khối lượng công việc

hoàn thành lập ngày 08/06/2020, số tiền giá trị đề nghị thanh toán bằng số là

3.352.017.000 đồng, số tiền bằng chữ lại là “Bốn tỷ, một trăm bốn mươi sáu

triệu, hai trăm năm mươi tư nghìn không trăm chín tám đồng ” ( là số tiền đề
nghị thanh toán kỳ này).

Kom Tum:

- Hợp đồng thi công rà phá bom mìn vật liệu nổ số: 01/2018/HĐ-RPBM ngày

28/12/2018. BQLDA thanh toán cho nhà thầu vào ngày 28/01/2019 nhưng
Hóa đơn của nhà thầu lại xuất ngày 18/02/2019.

- Hợp đồng kinh tế RFF số: C1-KONTUM-CS3: hồ sơ thanh toán Không phù
hợp về mặt thời gian.

+ Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh
toán 18/10/2019.

+ Giấy đề nghị thanh toán 14/10/2019.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000189 số tiền 1.117.281.000 đồng của công
ty TNHH tư vấn trường đại học Thủy Lợi xuất ngày 27/09/2019.
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Quảng Ninh:

Một số tồn tại trong việc quản lý hồ sơ thanh toán cho các nhà thầu như sau:
- Hợp đồng số 19/2018/HĐ-TVTK ngày 13/12/2018 về việc tư vấn khảo sát

lập TKBVTC – dự toán thuộc tiểu dự án 2: BQLDA làm thủ tục thanh toán

cho nhà thầu vào thời điểm 28/12/2018 nhưng đến thời điểm 25/04/2019 nhà

thầu Viện kỹ thuật Công trình mới xuất hóa đơn GTGT số 0000381 trị giá

2.980.350.000 đồng; Thanh toán cho nhà thầu vào thời điểm 27/12/2018

nhưng đến thời điểm 30/01/2019 nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn và xây

dựng An Thịnh mới xuất hóa đơn GTGT số 0000129 trị giá 2.976.835.000

đồng.

Phú Yên:

BQLDA đã tiến hành nghiệm thu thanh toán một số hợp đồng của Dự án. Tuy

nhiên, BQLDA chưa thu thập đầy đủ hóa đơn GTGT theo quy định. Cụ thể:

- Hợp đồng số 01/2018//HĐTV-WB8 ký với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây

dựng Thủy lợi Thủy điện: biên bản nghiệm thu khối lượng và đề nghị thanh

toán ngày 23/12/2019, thanh toán cho nhà thầu ngày 02/01/2020 số tiền

4.071.520.000 đồng . Tuy nhiên, thời điểm xuất hóa đơn GTGT của nhà thầu

như sau: hóa đơn số 0000022, ngày 11/01/2020 với giá trị 2.834.579.000

đồng và hóa đơn 0000040 ngày 7/05/2020 với giá trị 1.237.341.000 đồng.

- Hợp đồng tư vấn 01/2018/HĐTV – CSATWB8 ngày 07/06/2018 ký với

Công ty Kỹ thuật Hạ tầng Thăng Long, thanh toán ngày 25/03/2020 số tiền

941.790.000 đồng. Tuy nhiên, thời điểm xuất hóa đơn GTGT của nhà thầu

là ngày 14/04/2020.

- Gói thầu 04TV: Lập báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) hợp

đồng ký ngày 14/01/2019 với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kỹ thuật

Thăng Long trị giá 300.797.000 đồng, đã thanh toán ngày 19/09/2019. Nhà

thầu đã xuất hóa đơn GTGT số 0000019 nhưng không ghi ngày tháng trên
hóa đơn.

Khánh Hòa:

- Hợp đồng số 01/2019/HĐTV-WB8 ngày 17/01/2019 gói thầu tư vấn giám

sát khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dưng công trình ký

với nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Thủy

Điện Thăng Long và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dưng Thủy lợi 3. Bảng

xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh

toán ngày 17/10/2019. Đến ngày 04/11/2019 đã có giấy đề nghị thanh toán.
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Hóa đơn GTGT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Thủy Điện

Thăng Long xuất ngày 20/12/2019 (sau ngày nghiệm thu khối lượng và

thanh toán).

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 05/2019/HĐTC-WB8 ngày

10/12/2019 gói thầu số 06 : thi công sử lý mối thân đập ký với Công ty Cổ
phần Công Nghệ Sinh Thái Việt. Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng

công việc hoàn thành ngày 24/02/2020 đã thanh toán hết số tiền

1.241.414.000 đồng. Hóa đơn GTGT ngày 28/02/2020.

Ninh Thuận:
Một số gói thầu đã nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ
nhưng trong quá trình thanh toán nhà thầu chưa cung cấp hóa đơn GTGT cụ thể:

- Hợp đồng số 30/2012/HĐ-BCKTKT XDCT ngày 01/08/2016 và các PLHD

kèm theo ký với Viện Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung: đã thanh

toán 494.200.000 đồng ngày 09/08/2018, Hóa đơn GTGT ngày 16/8/2018.

- Hợp đồng số 88a/2015/HĐTV ngày 29/06/2015 ký với Tổng Công ty Tư
vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – CTCP trị giá 999.618.632 đồng đã thanh

toán 280.000.000 đồng, Hóa đơn GTGT ngày 31/12/2015.

- Hợp đồng số 11/2017/HĐTV-WB8 với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng

Thủy Lợi 3 giá trị 83.120.000 đồng, đã thanh toán hết ngày 10/06/2019, Hóa

đơn GTGT ngày 21/06/2019.

- Hợp đồng số 10/2019/BQL/HĐ-TVXD ngày 11/05/2019 gói thầu số 07:

khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công trị giá 4.285.000 đồng đã thanh toán

ngày 08/01/2020 và ngày 22/11/2019, chưa có hóa đơn GTGT.

Theo một số BQLDA, trong hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán không

yêu cầu hóa đơn GTGT nên BQL chưa yêu cầu các nhà thầu cung cấp kịp thời.

Bắc Giang:
Hợp đồng 90/HDTV ngày 30/08/2019 đã nghiệm thu thanh toán khối lượng
hoàn thành thời điểm nhà thầu xuất hóa đơn GTGT chưa đúng theo quy định cụ
thể: Khối lượng nghiệm thu lần 1, số tiền 925 triệu đồng ngày 27/12/2019 nhưng
hóa đơn GTGT ngày 02/04/2020.

b) Ảnh hưởng

Theo quy định của chế độ kế toán, cũng như quy định về Luật thuế TNDN, luật

thuế GTGT, thời điểm xuất hóa đơn tài chính đối với hợp đồng tư vấn xây dựng

là thời điểm nghiệm thu thanh toán.
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Việc BQLDA chưa kịp thời thu thập hóa đơn tài chính có thể tạo cơ hội cho nhà

thầu chậm trễ trong kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời,

sau khi đã nhận được tiền thanh toán thì nhà thầu giảm lệ thuộc vào chủ đầu tư,
BQLDA có thể mất thời gian và công sức nhiều hơn trong việc yêu cầu nhà thầu

cung cấp đầy đủ chứng từ.

Đối với các trường hợp chứng từ, hóa đơn thiếu ngày, tháng, sai lệch các thông

tin về số tiền, ...có thể xảy ra rủi ro khi các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, chi

phí dự án có thể không đủ điều kiện quyết toán.

c) Khuyến nghị

BQLDA cần rà soát, yêu cầu nhà thầu cung cấp các hồ sơ chứng từ đầy đủ quy

định trước khi thanh toán, giảm thiểu các rủi ro cho chủ đầu tư.

Đối với các khoản đã thanh toán mà chưa có hóa đơn GTGT theo quy định,

BQLDA cần khẩn trương yêu cầu nhà thầu hoàn thiện và cung cấp.

PPMUs cần rà soát các hồ sơ để xem xét hiện trạng hồ sơ thanh toán đã thực

hiện, rút kinh nghiệm cho các lần thanh toán tiếp theo của dự án.

Các bộ phận chuyên môn cần kiểm tra rà soát kỹ lưỡng (như thông tin về thời

gian, về số tiền, ...) trước khi làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu. Đối với một

số hồ sơ thanh toán cho nhà thầu còn thiếu giấy đề nghị thanh toán đề nghị bổ
xung và ghi rõ  ngày tháng.

D. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Ghi nhận chênh lệch tỷ
giá ngoại tệ chưa phù hợp

☐Thiếu tuân thủ quy định

☒Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Dự án ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ chưa phù hợp với

quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán

áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư.

Một số PPMUs như Khánh Hòa, Hà Giang chưa ghi nhận chênh lệch tỷ giá

phát sinh của dự án hoặc ghi nhận chênh lệch tỷ giá không theo phương pháp
bình quân gia quyền (Hòa Bình).
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Nguyên nhân do kế toán các đơn vị chưa nắm rõ quy định nên chưa thực kịp
thời phản ánh vào sổ sách kế toán.

b) Ảnh hưởng

Mặc dù Tổng tài sản bằng USD không thay đổi, tuy nhiên, do không ghi nhận

chênh lệch tỷ giá hối đoái làm sai lệch một số chỉ tiêu trên cho Báo cáo Tài

chính trình bày bằng đồng Việt Nam. Theo đó, tổng Tài sản (chỉ tiêu Tiền gửi

ngân hàng) và Tổng nguồn vốn (chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái) đều bị
trình bày thiếu số tiền tương ứng.

c) Khuyến nghị

Dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 13. Hướng dẫn kế toán áp dụng

cho Ban quản lý dự án đầu tư, Thông tư 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Theo đó,  phần nội dung

hướng dẫn hạch toán tài khoản Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái quy
định:

“Số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm) phát sinh trong kỳ được phản ánh trên
Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa số tăng và số
giảm và theo dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục
công trình hoàn thành bàn giao”

Dự án cần hạch toán bổ sung bút toán về Chênh lệch tỷ giá cho phù hợp quy

định.

2. Phản ánh thiếu nghĩa vụ
nộp thuế GTGT và thuế
TNDN phải nộp khi thu
tiền bán hồ sơ thầu

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Thái Nguyên:

Năm 2019, BQLDA thu tiền bán HSMT tư vấn. BQLDA chưa kê khai và nộp

vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN (1%), thuế GTGT (1%) phát

sinh từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu, chưa hạch toán báo cáo tài chính của dự án.

Tuy nhiên, năm 2020, BQLDA đã kê khai và nộp bổ sung các khoản thuế này.
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b) Ảnh hưởng

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành

Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế
GTGT:

+ Tại khoản 2 Điều 3 chương I quy định về người nộp thuế:

“2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp
và các tổ chức khác;”

+ Tại khoản 2 Điều 13 Mục 2 chương II quy định phương pháp tính trực tiến
trên GTGT:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị
gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động
như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%...”

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

quy định về phương pháp tính thuế TNDN:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt
động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được
doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh
doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh
thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
…+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.”

c) Khuyến nghị

Mặc dù việc thu tiền bán hồ sơ thầu phát sinh ít, tuy nhiên nghiệp vụ này sẽ
phát sinh nhiều khi Dự án đấu thầu xây lắp, vì vậy các PPMUS cũng cần lưu
ý việc kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế TNDN, thuế
GTGT phát sinh từ việc thu tiền bán hồ sơ thầu kịp thời theo quy định.
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3. Một số vấn đề khác ☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☒Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Dự án chưa đối chiếu đầy đủ công nợ cuối kỳ theo quy định.

Ví dụ tại PPMUs Khánh Hòa: thiếu các biên bản đối chiếu công nợ với nhà

thầu năm 2019.

b) Ảnh hưởng

Việc BQLDA chưa đối chiếu công nợ với nhà thầu có thể dẫn đến rủi ro các

sai lệch không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, ảnh hưởng đến số liệu

tài chính của Dự án.

c) Khuyến nghị

BQLDA cần tiến hành đối chiếu số dư công nợ với nhà thầu tại thời điểm cuối

năm và tiến hành điều chỉnh chênh lệch nếu có.
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III. THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NỘI
BỘ KỲ TRƯỚC.

STT Phát hiện Tình hình thực hiện

A QUẢN LÝ HỢP CHUNG

1
Việc lập Kế hoạch tài chính của dự án thiếu
tính khả thi

Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

B
HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM
HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH, TUYỂN VÀ
CHỌN THUÊ TƯ VẤN

1
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia, hồ sơ
đấu thầu chưa đầy đủ

Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

2 Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của còn bất cập
Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

C QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1
Tiến độ thanh toán gói thầu cao hơn so với
quy định của Hợp đồng

Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

2
Tỷ lệ tạm ứng cho nhà thầu cao hơn quy định
của dự án

Đã thực hiện

3
Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm so với
quy định tại hợp đồng

Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

4
Điều khoản quy định tại hợp đồng xây lắp
chưa phù hợp Đã thực hiện

5 Hồ sơ thanh toán hợp đồng chưa đầy đủ Chưa thực hiện

D QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1
Ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ chưa phù
hợp

Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

2
Phản ánh thiếu nghĩa vụ nộp thuế GTGT và
thuế TNDN phải nộp khi thu tiền bán hồ sơ
thầu

Chưa thực hiện toàn
diện, còn tồn tại ở một số
tỉnh

3 Một số vấn đề khác Đã thực hiện
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