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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
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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:
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 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 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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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/MARD 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 và thanh toán
a. Giải ngân
Kết quả giải ngân toàn dự án đến ngày 31/12/2019 đạt 87,78 triệu USD, trong đó
vốn vay đạt 72,51 triệu USD (rút từ WB), vốn đối ứng đạt 15,27 triệu USD.

Đơn vị: triệu USD

TT Đơn vị thực hiện dự án
Lũy kế giá trị giải ngân (đến 31/12/2019)

Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

I Bộ NN&PTNT 1,74 1,95 3,69

CPMU 1,74 1,40 3,14

TDA hồ Dầu Tiếng Tây Ninh - 0,55 0,55

II PMU Bộ TN&MT 0,06 0,02 0,08

III PMU Bộ Công thương 0,48 0,06 0,54

IV Các tỉnh 68,49 11,29 79,78

Tổng cộng 70,77 13,32 84,09
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b. Thanh toán

Lũy kế kết quả thanh toán toàn dự án đến ngày 31/12/2019 đạt 1.752 tỷ đồng

(tương đương 75,82 triệu USD), trong đó vốn vay đạt 1.445,7 tỷ đồng; vốn đối ứng đạt

306,3 tỷ đồng.

Đơn vị: triệu

TT
Đơn vị thực hiện

dự án

Giá trị lũy kế (đến 31/12/2019)
Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng

VND USD VND USD VND USD
I Bộ NN&PTNT 49.653 2,15 44.910 1,95 94.563 4,10

CPMU 49.653 2,15 32.261 1,40 81.914 3,55
TDA hồ Dầu Tiếng
Tây Ninh - - 12.649 0,55 12.649 0,55

II PMU Bộ TN&MT 1.296 0,06 396 0,02 1.692 0,07

III PMU Bộ Công thương 5.154 0,23 1.365 0,06 6.519 0,28

IV Các tỉnh 1.389.562 60,04 259.648 11,26 1.649.212 71,37

Tổng cộng 1.445.665 62,48 306.319 13,29 1.751.986 75,82

2. Cơ sở của đợt kiểm toán nội bộ

Các căn cứ của đợt KTNB cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12
năm 2019 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); và

 Công văn số 1268/CPO-WB8 ngày 15tháng 10 năm 2019 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;

3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của KTNB cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
2019 đối với DRSIPbao 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.
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 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.

Kiểm toán nội bộ (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 kiểmsoát 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;

 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.
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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 trongcác 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 hệthống 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; và

 Trên tổng thể dự án có hơn 2/3 phát hiện xếp loại Vàng
vàĐỏ thìđánh giá chung của báo cáo là đỏ cho thấy các
sai sót trọng yếu cónguy cơ không thể ngăn ngừa hoặc
pháthiện bằng các biện phápkiểm soát hiện hành.

Vàng là mức
độ nghiêm
trọng kế tiếp
vàcần phải
đượcDự án
khắcphục
trong thờigian
ngắn.

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

 Có điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ đối với quy
trình quản lý, nếuxét một cách riêng rẽ hoặc kết hợp
với những yếu kém khác trong hệthống quản lý, nhưng
không dẫn đến nguy cơ không thể ngăn ngừahoặc phát
hiện các sai sót trọng yếu trong các quy trình chính của
Dựán;

 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
trọng ít hơn
và
nên được
khắc
phục.

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

 Điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ không được phân
loại thành màuĐỏ hoặc màu Vàng nhưng Dự án vẫn
nên thực hiện các biện phápcần thiết để nâng cao hiệu
quả của các kiểm soát; khôngyêu cầu cảitiến quy trình;
và

 Điểm yếu trong việc kiểm soát quá trình thực hiện.
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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
Lưu trữ tài liệu, hồ sơ đấu thầu chưa khoa
học, việc thành lập Tổ chuyên gia còn bất
cập

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

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

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

5 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 2019, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính của dự án rất thấp. Cụ thể về
việc tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch vốn phần vốn đã phân bổ trong năm như
sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện Kế hoạch vốn đã được
phân bổ năm 2019

Kết quả thanh
toán năm 2019 Tỷ lệ

I Trung ương 153.240 62.084 41%

1 Bộ NN&PTNT 120.485 56.094 47%

2 Bộ TN&MT 12.000 1.492 12%

3 Bộ Công Thương 20.755 4.498 22%

II Các tỉnh 2.058.224 978.662 48%

1 Hà Giang 38.506 38.506 100%

2 Lào Cai 52.376 25.051 48%

3 Bắc Kạn 14.981 - -

4 Lạng Sơn 13.304 7.242 54%

5 Sơn La 13.265 12.695 96%

6 Tuyên Quang 46.654 16.534 35%

7 Yên Bái 112.127 60.264 54%

8 Thái Nguyên 46.371 4.144 9%

9 Bắc Giang 41.545 11.200 27%

10 Vĩnh Phúc 78.800 29.981 38%

11 Phú Thọ 35.049 11.028 31%

12 Quảng Ninh 98.656 94.923 96%

13 Hòa Bình 33.858 7.912 23%

14 Hải Dương 84.800 3.600 4%

15 Ninh Bình 22.000 - -

16 Thanh Hóa 106.643 53.706 50%

17 Nghệ An 140.245 62.074 44%

18 Hà Tĩnh 81.470 2.406 3%

19 Quảng Bình 91.311 55.136 60%
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20 Quảng Trị 31.828 17.866 56%

21 Thừa Thiên Huế 56.538 30.612 54%

22 Quảng Nam 113.000 24.546 22%

23 Quảng Ngãi 132.963 79.999 60%

24 Bình Định 48.419 48.000 99%

25 Phú Yên 8.500 480 6%

26 Khánh Hòa 64.042 6.462 10%

27 Ninh Thuận 21.597 19.179 89%

28 Bình Thuận 68.468 49.659 73%

29 Kon Tum 87.769 57.045 65%

30 Gia Lai 36.645 203 1%

31 Đăk Lăk 67.590 43.898 65%

32 Đắk Nông 94.423 91.543 100%

33 Lâm Đồng 74.481 12.768 17%

Tổng cộng: 2.211.464 1.040.746 47%

Mặc dù một số PPMUs có tỷ lệ Kết quả thanh toán trên Kế hoạch vốn đã
được phân bổ đạt tương đối cao như Đắk Nông, Sơn La, Hà Giang,…nhưng
tỷ lệ hoàn thành toàn dự án chỉ đạt 47%. Trong đó, một số PPMUs hoàn
thành kế hoạch rất thấp so với kế hoạch đặt ra như Bắc Kạn, Ninh Bình, Hà
Tĩnh, Gia Lai, Khánh Hòa.

Theo nguyên tắc chung việc lập kế hoạch tài chính, hàng năm 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
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.

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

TUYỂN VÀ CHỌN THUÊ TƯ VẤN

1. Lưu trữ tài liệu, hồ sơ đấu
thầu chưa khoa học, việc
thành lập Tổ chuyên gia

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

Việc thành lập Tổ chuyên gia của dự án còn một số tồn tại, bất cập như sau:

- Tại PPMUSQuảng Nam:Kiểm tra chọn mẫu các gói thầu: Gói thầu C1-

QN-CS1: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập;

Gói thầu tư vấn C1-QN-CS3: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, mối, lập

TKBVTC và dự toán cho 6 hồ gồm Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu,

Đồng Nhơn và Hố Mây; Gói thầu C1-QN-W1: Thi công xây lắp 6 hồ chứa

gồm 3 lô, trong đó: Lô 1 gồm 2 hồ Đập Đá, Hố Lau; Lô 2 gồm 2 hồ Hóc

Két, Hóc Bầu; Lô 3 gồm 2 hồ Đồng Nhơn và Hố Mây.

Theo đó, một số tồn tại sau:

 Các gói thầu C1-QN-CS1, C1-QN-W1: Tại thời điểm kiểm toán  ngày

6/5/2020, BQLDA chưa cung cấp quyết định thành lập tổ chuyên gia.

Đến thời điểm 26/5/2020, BQLDA mới cung cấp bổ sung tài liệu cho

đoàn kiểm toán nội bộ.

 Đối với gói thầu C1-QN-CS3: Quyết định thành lập tổ chuyên gia số
1385/QĐ-BQLNNPTNT ngày 14/11/2018 về việc thành lập tổ chuyên

gia đấu thầu tư vấn. Thành phần tổ chuyên gia bao gồm: Ông Lê Tự
Khánh -Tổ trưởng, các tổ viên là Phan Hoàng Thông và Nguyễn Thành

Châu.

Tuy nhiên, tất cả các chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các

thành viên tổ chuyên gia được cấp lần đầu ngày 11/12/2018 (sau thời

điểm của quyết định 1385/QĐ-BQLNNPTNT nêu trên).

Thời gian thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu thiếu logic.

Cụ thể:

- Tại PPMUs Quảng Nam: Đối với gói thầu C1-QN-CS3: Liên danh Công

ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ
phần Phòng Trừ mối Việt Nam: Thời gian trên Báo cáo đánh giá hồ sơ
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quan tâm của tổ chuyên gia ghi ngày tháng không nhất quán (30/11/2018

và 02/12/2018- chủ nhật).

b) Ảnh hưởng

Việc thành lập tổ chuyên gia chưa tuân thủ đúng quy định tại điều 116, Nghị
định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu

về lựa chọn nhà thầu.

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.

Thời gian thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu là chưa phù
hợp với quy định của pháp luật đấu thầu và các quy định liên quan.

c) Khuyến nghị

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. Theo đó, Dự án cần tuân thủ các quy định Nghị định

63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầuvà các quy định liên quan.

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
Thừa Thiên Huế:

Kiểm tra chọn mẫu: Gói thầu số 01 (C1-TTH-CS1): Tư vấn lập Báo cáo

nghiên cứu khả thi (FS) và lập báo cáo an toàn đập (DSR); Gói thầu số 07

(C1-TTH-W2) Thi công sửa chữa 6 hồ chứa nước (bao gồm: hồ Cừa, hồ Khe

Rưng, hồ Ka Tư, hồ Tà Rinh, hồ Năm Lăng và hồ Ba Cửa).Theo đó, một số
tồn tại sau:

- Số lượng nhà thầu tham dự không cao, hầu hết các gói thầu chỉ có tối đa 3
nhà thầu tham gia dự thầu.

- Tại gói thầu số 7Thi công sửa chữa 6 hồ chứa nước, Lô số 1 Sửa chữa và

nâng cao an toàn hồ Cừa và hồ Khe Rưng; Lô số 3 Sửa chữa và nâng cao

an toàn hồ Năm Lăng và hồ Ba Cửa: chỉ có 2 nhà thầu tham dự.
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Theo BQLDA thì do số lượng nhà thầu ở địa phương không nhiều, mặc dù các

gói thầu đã được công bố rộng rãi nhưng có không có nhiều nhà thầu tham dự.

Ngoài ra, BQLDA đã xin ý kiến của Chủ đầu tư về việc có 2 nhà thầu tham dự
trước khi mở thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Quảng Ngãi:

Kiểm tra chọn mẫu:Gói thầu số 4 (C1-QN-GD1-CS4): Tư vấn khảo sát, thiết

kế bản vẽ thi công và kế hoạch ứng phó khẩn cấp; Gói thầu số 2 (C1-QN-

GD2-CS2): Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác
động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, báo cáo kế
hoạch hành động tái định cư, báo cáo đánh giá tác động xã hội; Gói 6: Thi

công xây dựng 04 HCN ( Lô 2: Liên Trì, Hố Đá); Gói 7: Thi công xây dựng

02 HCN (Liệt Sơn, Cây Khế). Theo đó, một số tồn tại sau:

- Gói thầu số 4 (C1-QN-GD1-CS4): Nhà thầu trúng thầu: Liên danh

CTCPXây dựng Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi, CTCPXây

dựngTư vấn xây dựng Thủy lợi-Thủy điện Bình Định và CTCPXây

dựngTư vấn Phát triển Đầu tư và Xây dựng Quảng Ngãi.

Tiêu chí đánh giá: Có đủ năng lực về tài chính, trong 3 năm gần đây nhà
thầu không nợ đọng thuế, hoạt động có lãi, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị
cần thiết phục vụ cho hoạt động của dịch vụ:

Hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự thầu của nhà thầu: có bản tự kê khai của nhà

thầu và xác nhận của cơ quan thuế.Trong đó:

 CTCPXây dựng Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi: không có

xác nhận về lãi, LNST năm 2017.

 CTCPXây dựngTư vấn xây dựng Thủy lợi-Thủy điện Bình Định:

không có xác nhận về lãi 3 năm 2015, 2016, 2017, chỉ có xác nhận về
không nợ thuế.Báo cáo tài chính của nhà thầu không có trong hồ sơ
quan tâm này mà được lưu ở các bộ hồ sơ quan tâm thuộc gói thầu

khác.

b) Ảnh hưởng

Thừa Thiên Huế:

Hồ sơ thầu có quá ít nhà thầu tham gia kiến BQLDA có ít sự lựa chọn nhà thầu.

Quảng Ngãi:

Hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu chưa chặt chẽ, thiếu tính xác thực,
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giảm độ tin cậy của hồ sơ.

c) Khuyến nghị

Thừa Thiên Huế:

Mặc dù BQLDAđã mở thầu theo quy định của Luật Đấu thầu đối với các gói

thầu có dưới 3 nhà thầu tham dự, tuy nhiênBQLDA cũng nênlưu trữ tài liệu về
việc xin ý kiến hoặcchấp thuận của Chủ đầu tư trong các trường hợp này  như
tài liệu email, văn bản để thuận tiện trong các đợt kiểm tra, kiểm soát.

Quảng Ngãi:

Trong quá trình đánh giá các nhà thầu, nếu có các vấn đề chưa làm rõ (ví dụ
như hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu chưa mang tính pháp lý cao,

chưa có độ tin cậy cao) thì BQLDA cần yêu cầu nhà thầu làm rõ ngay khi thực

hiện đánh giá. Đồng thời BQLDA cũng cần lưu trữ các bằng chứng làm rõ này

trong hồ sơ, tài liệu đấu thầu.
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C. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tiến độ thanh toán gói
thầucao 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 phùhợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

Quảng Nam:

Gói thầu tư vấn (C1-QN-CS3) Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, mối, lập

TKBVTC và dự toán cho 6 hồ: Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu, Đồng

Nhơn và Hố Mây.

Hợp đồng ngày 24/12/2018 quy định: Thanh toán lần 1: thanh toán giá trị hoàn

thành không quá 90% giá trị hợp đồng, giá trị 3.719.789.000 đồng

Lần 2: sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành chủ đầu tư sẽ thanh

toán 100% giá trị hoàn thành thực tế.

Khi thực hiện: BQLDA đã thanh toán 95% giá trị hơp đồng, nhiều hơn 5% so
với quy định tại hợp đồng.

Theo BQLDA do khi thanh toán chưa rà soát lại điều khoản quy định tại hợp

đồng.

Yên Bái:

Gói thầu C1-YB-CS5: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và

dự toán. Hợp đồng số 51/2018/HĐ-TV với nhà thầu là Liên doanh Công ty

TNHH tư vấn Trường Đại học thủy lợi; CTCPTư vấn Thiết kế Thủy lợi - Thủy

điện Yên Bái và CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Thủy điện Thăng Long, giá
trị hợp đồng 5.464 triệu đồng.

Theo điều khoản thanh toán quy định:

- Thanh toán lần 1: ngay sau khi nộp đầy đủ hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán

giai đoạn 1 được phê duyệt tỷ lệ thanh toán đến 25% giá trị hợp đồng

- Thanh toán lần 2: sau khi đầy đủ hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán giai đoạn

2 được phê duyệt tỷ lệ thanh toán đến 25% giá trị hợp đồng (lũy kế là 50%

giá trị hợp đồng)

- Thanh toán lần 3: sau khi đầy đủ hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán giai đoạn

3 được phê duyệt tỷ lệ thanh toán đến 40% giá trị hợp đồng (lũy kế là 90%

giá trị hợp đồng)
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- Thanh toán lần 4: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại

- Đối với lần 4 tương đương với việc nhà thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ
theo hợp đồng bao gồm cả nghĩa vụ công tác giám sát tác giả.

Đến nay, BQLDA đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng, tương đương số tiền

5.324 triệu đồng (theo giá trị quyết toán hợp đồng). Giá trị thanh toán cho nhà

thầu cao hơn10% so với quy định tại hợp đồng, tương đương 532 triệu đồng.

b) Ảnh hưởng

Việc thanh toán nhiều hơn quy định hợp đồng có thể dẫn đến rủi ro cho Chủ
đầu tư. 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.

c) Khuyến nghị

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 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.

Đối với các Hợp đồng đã có quy định nêu trên, BQLDA kịp thời rà soát việc

thanh toán cho nhà thầu, tất cả các lần thanh toán phải tuân thủ quy định của

hợp đồng.Trong trường hợp cần thiết, BQLDA xem xét thu hồi phần thanh

toán thừa so với điều khoản quy định.
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2. Tỷ lệ tạm ứng cho nhà thầu cao
hơn quy định của dự án

☐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

Lào Cai:

Gói thầu số 08 (C1-LC-W1) thi công xây dựngLô 1 và Lô 2 nêu trên, tỷ lệ tạm

ứng cho nhà thầu là 35,45%giá trị hợp đồng.

Cụ thể:

Tên nhà thầu
Giá trị

hợp đồng
(triệu đồng)

Giá trị
tạm ứng

(triệu
đồng)

Tỷ lệ
tạm ứng

Liên doanhCTCPXây dựng và cơ giới
Vạn Thắng - CTCPXây dựngCông trình
Huy Hoàng-CTCP TODECO Việt Nam

24.463 8.671 35,45%

Liên doanh Công ty TNHH Đông Đô -
Công ty TNHH Hồng Hảo - Công ty
TNHH đầu tư XD Đức Tuấn

33.146 11.749 35,45%

Tổng cộng: 57.609 20.420

Tuy nhiên, đến ngày 24/04/2020, tiền tạm ứng của gói thầu nêu trên đã được

hoàn trả số tiền 3.752 triệu đồng bằng việc khấu trừ 30% giá trị thanh toán

khối lượng hoàn thành số 01. Theo đó, số dư tạm ứng còn lại so với giá trị hợp

đồng khoảng 29,5%.

b) Ảnh hưởng

Điều khoản thanh toán tạm ứng trong hợp đồng chưa tuân thủ theo quy định

của Dự án về tỷ lệ tạm ứng tối đa 30%. Vì vậy, nếu thực hiện tạm ứng cho

nhà thầu cao hơn quy định có thể tăng rủi ro cho Chủ đầu tư.

c) Khuyến nghị

BQLDA kịp thời rà soát điều khoản tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng cho các nhà thầu

khi đàm phán hợp đồng, rút kinh nghiệm thực hiện tại các gói thầu tiếp theo để
để đảm bảo tỷ lệ tạm ứng hợp đồng phù hợp với quy định của Dự án.
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3. Tiến độ giải ngân các gói
thầu chậmso 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:
Thừa Thiên Huế:
Tại gói số 6, Lô số 2: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Phụ Nữ và hồ Cây Cơi,
Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh-Công ty Cổ phần 1-5-Công
ty Cổ phần Công nghệ sinh Thái Việt, giá trị 21.086 triệu đồng:

 Ngày hợp đồng 03/9/2019, quy định tạm ứng cho nhà thầu chậm nhất
28 ngày kể từ khi có bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

 Tạm ứng bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực nhà
thầu cung cấp vào ngày 29/9 và 01/10

 Thời gian tạm ứng 12/11/2019, quá quy định trong điều khoản hợp
đồng.

Hải Dương:
Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập,
lập báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội có tiến độ:

 Ngày ký hợp đồng 01/04/2019
 Ngày dự kiến hoàn thành 01/06/2019
 Khối lượng nghiệm thu 53%

Tính đến thời điểm kiểm toán, Dự án đang chậm tiến độ so với ngày dự kiến
hoàn thành, chậm so với thỏa thuận trong hợp đồng khoảng 10 tháng.

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.

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.
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4. Điều khoản quy định tại hợp
đồng xây lắp 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

Tại một số PPMUS, thực hiện đã ký hầu hết các hợp đồng xây lắp với điều

khoản như sau:

Điều khoản chung (ĐKC):

“56. Tiền giữ lại:

56.1 Mỗi lần thanh toán cho nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy
định trong ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.

56.2 Khi Giám đốc dự án đã phát hành chứng chỉ hoàn thành công trình theo

đúng quy định trong khoản 63.1 ĐKC, một nửa tổng số tiền gữi lại sẽ được
hoàn trả cho nhà thầu và nửa còn lại sẽ được hoàn trả khi kết thúc thời hạn
chịu trách nhiệm sửa chữa sai sót và Giám đốc dự án đã xác nhận rằng mọi

sai xót mà Giám đốc dự án đã thông báo cho nhà thầu trước khi kết thúc thời

hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có thể thay thế tiền giữ lại bằng một bảo

đảm “trả tiền ngay khi có yêu cầu” của ngân hàng.”

Điều khoản chi tiết (ĐKCT):

“44.1 Thời hạn chịu trách nhiệm sửa chữa sai sót là 365 ngày.

56.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% giá trị của đợt thanh toán.”

Ví dụ về các hợp đồng có điều khoản nêu trên như sau:

TT Tên gói thầu Nhà thầu Giá trị hợp
đồng

Quảng Nam:

1 Gói thầu C1-QN-W1 CTCP Xây dựng Thủy Lợi I 17.400

2 Gói thầu C1-QN-W1

Liên doanh Tổng Công ty xây
dựng Nông nghiệp &PTNN
Thanh Hóa- Công ty Thủy Lợi -
Công ty Thương mại Thăng Long

18.206,4

3 Gói thầu C1-QN-W1
Liên danh Xây dựng Khuê Trung
- MESCO 7

26.823,8

Thừa Thiên Huế:

1
Gói thầu C1-TTH-
W1, lô số 1

Liên danh Tổng Công ty xây dựng
Nông nghiệp &PTNN Thanh Hóa
- Công ty Trường lợi - Công nghệ

19.335
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sinh Thái Việt

2
Gói thầu C1-TTH-
W1, lô số 2

Liên danh Công ty TNHH Xây
dựng Mạnh Linh-Công ty Cổ
phần 1-5-Công ty Cổ phần Công
nghệ sinh Thái Việt

21.086

Quảng Ngãi:

1
Gói thầu C1-QN-
GD1-W, lô số 2

Liên danh Tổng Công ty Xây
dựng Thủy lợi 4 - CTCP và Công
ty TNHH Lộc Thiên

27.296

2
Gói thầu C1-QN-
GD1-W2

Liên danh Công ty Phước Thành -
Phùng Hưng - Phú Hòa 26.579

Các điều khoản hợp đồng nêu trên phù hợp với mẫu trong Hồ sơ mời thầu mà
BQLDA đã phát hành.

b) Ảnh hưởng
Theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng:

“2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng
mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại
Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:
a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt
và cấp I;
b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp
còn lại;
7. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu
được quy định như sau:
a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;
b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;”
Như vậy, theo các điều khoản quy định trong hợp đồng thì đến thời điểm hoàn
thành, nghiệm thu thì mức tiền giữ lại để bảo hành là 2,5% (một nửa của 5%
giữ lại) trong khi theo quy định hiện hành mức tiền bảo hành tối thiểu áp dụng
cho dự án là 5%.
BQLDA chưa xem xét, đối chiếu đầy đủ các điều khoản quy định tại các hợp
đồng xây lắp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng để có điều chỉnh phù hợp.

c) Khuyến nghị
Dự án cần cân nhắc, xem xét đầy đủ các điều khoản quy định tại các hợp đồng
xây lắp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng và bảo trì
công trình xây dựng để có điều chỉnh phù hợp.
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5. Hồ sơ thanh toán hợp đồng
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:

Hợp đồng 75a/2019/HDTV-WB8 BQLDA đã thanh toán số tiền 236.490.000

đồng, tuy nhiên chưa có hóa đơn GTGT theo quy định.

Nguyên nhân phần lớn do cán bộ dự án chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc

kiểm tra, rà soát hồ sơ chứng từ và chưa yêu cầu các nhà thầu cung cấp hồ sơ,
chứng từ phù hợp với quy định.

Bắc Giang:

BQLDAđã tiến hành nghiệm thu thanh toán một số hợp đồng dịch vụ tư vấn

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

- Tại Hợp đồng Dịch vụ tư vấn số 99/HDTV-DANN: ngày 30/03/2018 và

ngày 20/05/2019 Ban Quản lý đã thanh toán số tiền cho nhà thầu

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

thầu Công ty TNHH Tư Vấn Trường Đại Học Thủy Lợi là ngày

31/12/2019.

- Tại Hợp đồng Dịch vụ tư vấn số 102:đến ngày 08/05/2019 BQLDA thanh

toán cho nhà thầu CTCPCơ Khí Xây dựng Thương mại THT số tiền

130.726.000. Tuy nhiên, thời điểm xuất hóa đơn GTGT là ngày

05/06/2019.

- Hợp đồng số 28a/2019/HDTV: ngày 14/04/2019 đã thanh toán số tiền

83.437.000 đồng , nhưng đến nay chưa có hóa đơn GTGT.

- Hợp đồng 90/HDTV ngày 30/08/2019 đã thanh toán số tiền 1.875.511.000

đồng nhưng chưa có hóa đơn GTGT.

- Hợp đồng 92a/2019/HDTV ngày 04/09/2019 đã thanh toán số tiền

40.740.000  chưa có hóa đơn GTGT.

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

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

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.

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.
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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.

- Quảng Nam: BQLDA đang phản ánh chênh lệch tỷ giá theo phương pháp
nhập trước, xuất trước. Số tiền chênh lệch tỷ giá so với phương pháp bình

quân gia quyền cần đánh giá giảm là 23 triệu đồng.

- Một số PPMUs khác: chưa ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh của dự án.

Cụ thể số tiền chênh lệch tỷ giá do các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ
chưa ghi nhận hoặc có chênh lệch cần điều chỉnh như sau:

STT Đơn vị Số tiền (đồng)
1 Quảng Nam (23.000.000)

2 Thừa Thiên Huế 37.300.000

3 Yên Bái 575.772.307

4 Bắc Giang 108.473.786

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
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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
nộpthuế 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

Quảng Ngãi:

Năm 2018, BQLDA đã thu tiền bán hồ sơ mời thầu 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.

Năm 2019, khi cơ quan thanh tra tỉnh vào kiểm tra BQLDA phải nộp bổ sung

số thuế nêu trên.

Yên Bái:

Năm 2019, BQLDA đã thu tiền bán hồ sơ mời thầu 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. Số tiền thu từ việc bán hồ sơ thầu là 116.000.000 đồng.

Theo BQLDA thì do nhân sự kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án

nên chưa phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán các phát sinh liên quan đến nghiệp vụ
thu tiền bán hồ sơ thầu.

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:
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+ 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 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.

Tại Lạng Sơn, Yên Bái: thiếu các biên bản đối chiếu công nợ với nhà thầu

năm 2019.

b) Ảnh hưởng

Không đối chiếu công nợ với nhà thầu có thể dẫn đến rủi ro các sai lệch

không được phát hiệnvà 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

nămvà 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 Nội dung kiến nghị 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

2
Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự tại một số
PPMUs chưa hoàn thiện Đã thực hiện

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

1
Tổ chuyên gia được thành lập chưa phù
hợp, hồ sơ đấu thầu chưa đúng quy định Chưa thực hiện

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

C QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1 Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm Chưa thực hiện

2
Tiến độ thực hiện hợp đồng chậm so với
quy định Chưa thực hiện

3 Thiếu vốn đối ứng Chưa thực hiện

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

5
Trình tự thời gian của hồ sơ thanh toán hợp
đồng chưa phù hợp Đã thực hiện

D QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1
Việc phân bổ và thực hiện chi phí Quản lý
dự án chưa phù hợp

Đã thực hiện

2
Thiếu việc ghi nhận thuế GTGT và thuế
TNDN phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
khi thu tiền bán Hồ sơ thầu

Chưa thực hiện

3 Quản lý tiền mặt, tiền gửi riêng của dự án Đã thực hiện

4 Một số vấn đề khác Chưa thực hiện
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