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 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

Số:      /KL-TTra 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

  
KẾT LUẬN THANH TRA 

Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài 

chính kế toán theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Ban Quản lý Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

 

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTra ngày 27/2/2019 của Chánh Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công 

tác quản lý tài chính, kế toán theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Ban Quản 

lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và Kế hoạch tiến hành 

thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 08/3/2019 đến ngày 17/5/2019                      

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích. 

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Ban Quản lý Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và tiến hành kiểm tra, xác minh trực 

tiếp các nội dung thanh tra. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24/7/2019 của của Trưởng đoàn thanh 

tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, 

Chánh Thanh tra Bộ kết luận như sau: 

1. Khái quát chung: 

1.1. Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (sau đây 

gọi tắt là Ban Quản lý chương trình) có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết 

định số 1763/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Chương trình bao gồm: 

- Ban Giám đốc. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Phòng Hỗ trợ dịch vụ. 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13643/1763_Qd-BTTTT.html
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- Phòng Hỗ trợ hạ tầng. 

- Tổng số cán bộ, nhân viên hiện tại: 41 cán bộ. 

1.2. Bộ máy kế toán của Ban Quản lý Chương trình, chế độ kế toán áp 

dụng: 

Ban Quản lý Chương trình được đảm bảo chi phí hoạt động theo Thông tư 

số 180/2016/TT-BTC ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ 

chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất 

của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình 

viễn thông công ích. 

Các nhiệm vụ chuyên môn triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2020 được thực hiện theo các Quyết định số 1168/QĐ-

TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Quyết định số 868/QĐ-

TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 

30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 

09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng,giá 

cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2020. 

Bộ máy kế toán của Ban Quản lý Chương trình được tổ chức theo mô 

hình tập trung, thuộc Phòng Kế hoạch -Tài chính, bao gồm: 

- 01 Phó trưởng phòng phụ trách kế toán. 

- 01 Phó trưởng phòng phụ trách Hỗ trợ dịch vụ. 

- 04 Kế toán viên. 

Từ năm 2018, Ban Quản lý Chương trình áp dụng Chế độ kế toán theo 

quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

2.1. Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: 

Năm 2018, Ban Quản lý Chương trình áp dụng thực hiện Quy chế chi tiêu 

nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BQLVTCI ngày 15/9/2017 

của Giám đốc Ban. 
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Đến thời điểm thanh tra, Quy chế chi tiêu nội bộ Ban Quản lý Chương 

trình đang áp dụng thực hiện được xây dựng căn cứ và dẫn chiếu theo một số 

văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực. Cụ thể như sau: 

- Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020. 

 - Khoản 3 Điều 16 Quy chế chi tiêu nội bộ Ban Quản lý Chương trình: 

“Chi tiền thù lao cho giảng viên, báo cáo viên và người tham luận đối với giảng 

viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ 

Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách 

nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”. Tuy nhiên, 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính đã hết hiệu 

lực từ ngày 15/6/2018 và được thay thế bởi Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức.  

  Ban Quản lý Chương trình cần kịp thời cập nhật và bổ sung các thay đổi 

về chính sách, pháp luật của Nhà nước, mặc dù tại khoản 4 Điều 42 của Quy chế 

chi tiêu nội bộ Ban Quản lý Chương trình quy định: “khi các chính sách, chế độ 

của Nhà nước thay đổi ... mà Ban Quản lý Chương trình chưa kịp sửa đổi trong 

Quy chế này thì thực hiện theo các văn bản thay thế, bổ sung đó”. 

2.2. Chấp hành pháp luật về kế toán, chứng từ, sổ sách kế toán: 

 Ban Quản lý Chương trình thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về 

kế toán. Sổ sách, chứng từ kế toán được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, 

dễ theo dõi, dễ kiểm soát. Việc lập, gửi báo cáo tài chính theo đúng quy định. 

Ban Quản lý Chương trình áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính, sử 

dụng phần mềm kế toán MISA để mở sổ chi tiết các hoạt động theo từng nguồn 

kinh phí, theo niên độ kế toán và theo mục lục NSNN; thực hiện Chế độ kế toán 

Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính. 

2.3. Thực hiện công khai tài chính: 

Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 180/2016/TT-BTC ngày 02/11/2017 của Bộ 

Tài chính quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi 

đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản 

lý Chương trình và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích 
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quy định: “Việc công khai báo cáo tài chính căn cứ vào báo cáo tài chính hàng 

năm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, Quỹ và Ban Quản lý 

Chương trình thực hiện thông báo công khai trước hội nghị cán bộ công chức và 

người lao động của Quỹ và Ban Quản lý Chương trình”. 

Ban Quản lý Chương trình thực hiện công khai báo cáo tài chính hàng 

năm trực tiếp bằng bản giấy tại trụ sở cơ quan. Đến thời điểm thanh tra, báo cáo 

tài chính năm 2018 của Ban Quản lý Chương trình chưa được Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt nên đơn vị chưa thực hiện công khai. 

2.4. Lập dự toán và phân bổ dự toán thu, chi: 

 - Ngày 21/2/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết 

định số 246/QĐ-BTTTT về việc giao dự toán thu, chi để đảm bảo hoạt động 

thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất năm 2018 cho Quỹ Dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam và Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích. Theo đó Ban Quản lý Chương trình được giao dự toán thu chi là 

19.617.000.000 đồng. Trong đó: 

 + Chi thường xuyên: 17.992.000.000 đồng 

 + Chi không thường xuyên: 1.625.000.000 đồng (Gồm có: kinh phí tổ 

chức hội nghị tổng kết, đánh giá và tập huấn nghiệp vụ 775.000.000 đồng, kinh 

phí xây dựng cơ sở dữ liệu của Chương trình 350.000.000 đồng và chi trang bị, 

cải tạo kho lưu trữ hồ sơ tài liệu chương trình 500.000.000 đồng). 

 - Ngày 22/5/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ký Quyết định 

số 777/QĐ-BTTTT phê duyệt điều chỉnh phụ lục Quyết định số 246/QĐ-

BTTTT ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về việc 

giao dự toán thu, chi để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật 

chất năm 2018 cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Ban Quản lý 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Theo đó dự toán thu, chi 

đảm bảo hoạt động thường xuyên năm 2018 của Ban Quản lý Chương trình là 

12.450.000.000 đồng. 

2.5. Chấp hành dự toán thu, chi năm 2018: 

2.5.1. Việc quản lý và hạch toán các nguồn tài chính: 

Số liệu tổng hợp nguồn tài chính năm 2018 của Ban Quản lý Chương 

trình như sau: 

 2.5.1.1. Nguồn kinh phí được sử dụng từ nguồn 5% tổng số doanh thu 

mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ theo quy 

định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ: 

 a) Kinh phí thường xuyên: 
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Đơn vị tính: đồng 

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 771.279.500 

2 Dự toán được giao trong năm: 12.450.000.000 

3 Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm 13.221.279.500 

4 Kinh phí thực nhận trong năm 0 

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 12.450.000.000 

6 
Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán 
771.279.500 

 

771,279,500  đồng 

b) Kinh phí không thường xuyên: không có 

 Năm 2018, Ban Quản lý Chương trình thực hiện chuyển số dư tài khoản 

từ hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-

BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính sang hệ thống tài khoản kế toán ban hành 

theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Theo 

đó, đối với số tiền 771.279.500 đồng là dự toán nguồn kinh phí thường xuyên 

năm 2017 còn lại chưa sử dụng chuyển sang năm 2018, tuy nhiên Ban Quản lý 

Chương trình thực hiện phản ánh toàn bộ số tiền 771.279.500 đồng vào số dư 

đầu kỳ năm 2018 của TK 4211 - Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, 

sự nghiệp là chưa đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế, tài chính. 

Theo văn bản giải trình số 470/BQLVTCI-KHTC ngày 04/7/2019 của 

Ban Quản lý Chương trình: “Số kinh phí 771.279.500 đồng là khoản kinh phí 

thường xuyên tính đến hết năm 2017 chưa trích lập các Quỹ. Ban Quản lý 

Chương trình kiến nghị được hạch toán trên TK 338 Phải trả khác để hoàn trả 

lại quỹ viễn thông công ích sau khi Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện thẩm tra, 

xét duyệt quyết toán năm 2018”. 

 Kiến nghị: điều chỉnh số tiền 771.279.500 đồng sang TK 338 - Phải trả 

khác.  

- Năm 2018 kinh phí không thường xuyên không có, tuy nhiên kinh phí 

không thường xuyên năm 2016, 2017 chưa sử dụng còn dư trên TK 3388 - Phải 

trả khác tổng số tiền: 2.682.008.800 đồng. Ngày 01/01/2018 Ban Quản lý 

Chương trình thực hiện hạch toán điều chỉnh sang TK 4211 - Thặng dư (thâm 

hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp là không phù hợp các quy định sau:   

+ Điều 7 Thông tư số 180/2016/TT-BTC ngày 02/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu 

tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt nam, Ban Quản lý 

Chương trình và chi cho hoạt động quản lý chương trình viễn thông công ích: 

“Việc lập, chấp hành dự toán kinh phí của Quỹ và Ban Quản lý Chương trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/quyet-dinh-19-2006-qd-btc-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-11141.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/quyet-dinh-19-2006-qd-btc-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-11141.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-107-2017-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn”.  

+ Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 

25/6/2015: “Các khoản dự toán chi, bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm, 

đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo quy 

định tại khoản 2 Điều này chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ, 

trừ một số khoản chi được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện và hạch 

toán quyết toán vào ngân sách năm sau”. 

 Kiến nghị: Thực hiện các thủ tục hoàn trả về Quỹ Dịch vụ viễn thông 

công ích Việt nam khoản kinh phí không thường xuyên số tiền 2.682.008.800 

đồng. 

 2.5.1.2. Nguồn thu khác:                      4.536.238 đồng 

 + Lãi TGNH: 361.131 đồng 

 + Phạt chậm tiến độ hợp đồng: 4.175.107 đồng 

2.5.2. Quản lý và hạch toán các khoản chi: 

2.5.2.1. Chi hoạt động thường xuyên: 

Số liệu tổng hợp chi hoạt động thường xuyên năm 2018 của Ban Quản lý 

Chương trình như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Số tiền 

1 
Chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương và các 

khoản thanh toán cá nhân..) 
3.925.067.825 

2 
Chi nghiệp vụ chuyên môn (dịch vụ công cộng, vật tư 

văn phòng, thông tin liên lạc, thuê mướn…) 
2.153.169.794 

3 Chi mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản 61.522.000 

4 Chi khác (tiếp khách, phí lệ phí, hỗ trợ …) 6.310.240.381 

  Cộng  12.450.000.000 

 Qua kiểm tra chọn mẫu một số chứng từ thanh toán cho thấy tồn tại sau: 

- Chứng từ chuyển tiền số CTG048 ngày 03/4/2018, thanh toán chi phí 

mua xe đẩy phục vụ công tác của Ban, số tiền 2.090.000 đồng. Bộ chứng từ 

thanh toán bỏ trống một số nội dung tại Báo giá của Công ty CP đầu tư phát 

triển thương mại Toàn Cầu và Biên bản bàn giao: “ngày, tháng”, “Người đại 

diện bên giao, Người đại diện bên nhận”. 

- Phiếu chi số 84 ngày 26/11/2018, trong đó:  
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 + Chứng từ chi thuê xe vận chuyển số tiền 9.800.000 đồng chỉ có hóa đơn 

GTGT (không có xác nhận cung đường) không phù hợp quy định tại khoản 1.2 

Điều 14 Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý Chương trình ban hành kèm 

theo Quyết định số 790/QĐ-BQLVTCI ngày 15/9/2017 của Giám đốc Ban: 

"Riêng đối với giấy biên nhận hoặc hóa đơn phải kèm bảng kê địa điểm đi, đến, 

ước tính số km và và có xác nhận của chủ phương tiện". 

 + Chứng từ chi tiếp khách số tiền 13.585.000 đồng không thể hiện số 

lượng khách mời do đó không có cơ sở xác định theo định mức quy định tại 

khoản 1 Điều 18 Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý Chương trình ban 

hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BQLVTCI ngày 15/9/2017 của Giám đốc 

Ban: "Chi mời cơm: mức chi tối đa không quá 300.000đ/suất; chi đồ uống: mức 

chi tối đa không quá 50.000,đ/người/ngày). 

Trong năm 2018, Ban Quản lý Chương trình thực hiện mua sắm một số 

tài sản như sau: 

a) Thiết bị văn phòng: 

Ngày 26/11/2018 Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty 

cổ phần Thương mại và Đầu tư công nghệ Anh Em tiến hành ký kết Thỏa thuận 

khung mua sắm tập trung số 2611/2018/TTK-VPBTTTT-01 thực hiện gói thầu 

“Mua sắm thiết bị văn phòng” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản tập trung của Bộ 

Thông tin và Truyền thông năm 2018. Căn cứ Phụ lục 03 của Thỏa thuận khung, 

Ban Quản lý Chương trình được trang bị 02 Máy Photocopy loại 3, 09 máy tính 

xách tay loại 2, 01 máy in A4 loại 2 và 01 máy chiếu loại 2. 

Ngày 11/12/2018 Ban Quản lý Chương trình và Công ty cổ phần Thương 

mại và Đầu tư công nghệ Anh Em tiến hành ký kết Hợp đồng số 855. Giá bán tài 

sản là 331.998.920 VNĐ. 

Ngày 28/12/2018 Ban Quản lý Chương trình và Công ty cổ phần Thương 

mại và Đầu tư công nghệ Anh Em tiến hành bàn giao tài sản, nghiệm thu và 

thanh lý hợp đồng. 

b) Bàn ghế phòng họp: Giá trị mua sắm 20.000.000 VNĐ; 

c) Mua 03 máy tính bảng phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo đơn vị: 

Giá trị mua sắm 39.567.000 VNĐ. 

Qua xem xét thấy rằng Ban Quản lý Chương trình thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. 

2.5.2.2. Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Không có. 

2.5.2.3. Chi cho các hoạt động quản lý chương trình: Không có. 

2.5.2.4. Chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích: 
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2.5.2.4.1. Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do Ban Quản lý Chương trình cung cấp, Đoàn thanh 

tra thấy rằng Ban Quản lý Chương trình không thực hiện lập kế hoạch, nội dung 

kiểm tra định kỳ, đột xuất, trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt; phối 

hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan 

của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức việc kiểm tra thực hiện các hợp đồng 

là vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 08/2016/TT-

BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra một số hợp đồng cụ thể, kết quả như 

sau: 

a) Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 

186/2018/HĐ/VTCI-VNPT: 

Việc ký hợp đồng của Ban Quản lý Chương trình chậm gần 03 tháng so 

với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 

30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

Ban Quản lý Chương trình tổ chức lập biên bản xác định sản lượng và 

kinh phí hỗ trợ chậm hơn 01 tháng so với quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông 

tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2020. 

b) Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 

80/2018/HĐ/VTCI-VISHIPEL: 

Việc ký hợp đồng của Ban Quản lý Chương trình chậm 24 ngày so với 

quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 

của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

Ban Quản lý Chương trình tổ chức lập biên bản xác định sản lượng và 

kinh phí hỗ trợ là chậm từ 02 đến 03 tháng so với quy định tại khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2020. 

c) Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 

350/2018/HĐ/VTCI-MOBIFONE: 

Việc ký hợp đồng của Ban Quản lý Chương trình chậm 05 tháng so với 

quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 
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của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

Đến thời điểm thanh tra (21/3/2018), Ban Quản lý Chương trình chưa tiến 

hành nghiệm thu sản lượng, kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ VTCI năm 2018 

cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2020. 

d) Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 

303/2018/HĐ/VTCI-VIETTEL: 

Việc ký hợp đồng của Ban Quản lý Chương trình chậm gần 05 tháng so 

với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 

30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

Đến thời điểm thanh tra (21/3/2018), Ban Quản lý Chương trình chưa tiến 

hành nghiệm thu sản lượng, kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ VTCI năm 2018 

cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội là vi phạm quy định tại khoản 

2 Điều 14 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020. 

e) Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 

29/2018/HĐ/VTCI-VNPOST: 

Việc ký hợp đồng của Ban Quản lý Chương trình chậm gần 05 tháng so 

với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 

30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

Đến thời điểm thanh tra (21/3/2018), Ban Quản lý Chương trình chưa tiến 

hành nghiệm thu sản lượng, kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ VTCI năm 2018 

cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2020. 

2.5.2.4.2. Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng: 

Do điều kiện về thời gian và nhân lực, Đoàn thanh tra chỉ tiến hành thanh 

tra xác suất một số dự án như sau: 

a) Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú 

Thọ, mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 
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xã tỉnh Thanh Hóa, mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 

02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018: 

Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án chưa tuân thủ đầy 

đủ mẫu Hồ sơ được quy định tại Mẫu 02/HT Phụ lục biểu mẫu chương trình 

được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Bao gồm: Mục 10 và 11 chương I, 

chương II, chương III của Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự 

án không có trong Hồ sơ mẫu; Đối với yêu cầu về kinh nghiệm của doanh 

nghiệp, Hồ sơ mẫu chỉ yêu cầu cung cấp danh mục các dự án trong vòng 1 năm 

gần đây trong khi Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án yêu 

cầu là 03 năm. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT và 

Quyết định số 355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt Danh mục, sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch 

đầu tư các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng giai đoạn từ năm 

2016 đến năm 2018 thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến 2020 thì dự án này phải được khởi công trong giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm thanh tra (năm 2019) dự án do Chủ đầu tư 

xây dựng vẫn chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Cụ thể: 

Ngày 01/9/2017 Ban Quản lý Chương trình có Thư mời đăng ký tham gia 

lựa chọn chủ đầu tư số 735/QĐ-BQLVTCIHTHT gửi 07 doanh nghiệp viễn 

thông. 

Ngày 24/11/2017 Ban Quản lý Chương trình có Phiếu trình số 960/PTr-

BQLVTCI-07 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư. 

Ngày 26/01/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định 

số 96/QĐ-BTTTT giao chủ đầu tư dự án. Nội dung chính giao Tập đoàn Viễn 

thông quân đội làm chủ đầu tư dự án với tổng kinh phí dự kiến 25.450.000.000 

VNĐ. 

Ngày 31/01/2018 Ban Quản lý Chương trình có văn bản số 100/QĐ-

BQLVTCIHTHT về việc thông báo kết quả đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu 

tư. 

Ngày 06/8/2018 Vụ Quản lý doanh nghiệp có công văn số 147/QLDN về 

việc xin ý kiến phê duyệt dự án thiết lập hạ tầng mạng viễn thông thuộc Chương 

trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020 gửi Cục Viễn thông và Ban Quản lý 

Chương trình. 
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Ngày 21/8/2018 Ban Quản lý Chương trình có văn bản số 516/BQLVTCI-

HTHT về việc tham gia ý kiến về nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý 

đối với hồ sơ Dự án 07. 

Việc triển khai dự án là quá chậm so với khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT. 

b) Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập 

Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến 2020: 

Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án chưa tuân thủ đầy 

đủ mẫu Hồ sơ được quy định tại Mẫu 02/HT Phụ lục biểu mẫu chương trình 

được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT. Bao gồm: Mục 10 và 

11 chương I, chương II, chương III của Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn 

chủ đầu tư dự án không có trong Hồ sơ mẫu; Đối với yêu cầu về kinh nghiệm 

của doanh nghiệp, Hồ sơ mẫu chỉ yêu cầu cung cấp danh mục các dự án trong 

vòng 1 năm gần đây trong khi Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư 

dự án yêu cầu là 03 năm. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT và 

Quyết định số 355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông thì dự án này phải được khởi công trong giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm thanh tra (năm 2019) dự án do Chủ đầu tư 

xây dựng vẫn chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Cụ thể: 

Ngày 13/9/2017 Ban Quản lý Chương trình tiến hành mở hồ sơ đăng ký 

tham gia lựa chọn chủ đầu tư. Tham dự có 01 doanh nghiệp là Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam (VNPOST). 

Ngày 18/10/2017 Ban Quản lý Chương trình có Phiếu trình số 880/PTr-

BQLVTCI về việc báo cáo kết quả lựa chọn chủ đầu tư. 

Ngày 10/11/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định 

số 1942/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi Quyết định số 645/QĐ-BTTTT. Nội dung 

chính sửa đổi thời gian triển khai dự án: Năm 2017-2018. 

Ngày 10/11/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định 

số 1944/QĐ-BTTTT giao chủ đầu tư dự án. Nội dung chính giao Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam làm chủ đầu tư dự án với tổng kinh phí dự kiến 

27.800.000.000 VNĐ. 

Ngày 14/12/2017 Ban Quản lý Chương trình có văn bản số 

1027/BQLVTCI-HTHT về việc đăng tải thông tin về kết quả đăng ký tham gia 

lựa chọn chủ đầu tư dự án gửi Trung tâm Thông tin để đăng lên Cổng Thông tin 

điện tử của Bộ. 
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Ngày 30/01/2018 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có văn bản số 

429/BĐVN-KHĐT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự toán và 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Ngày 08/3/2019 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có văn bản số 

887/BĐVN-KHĐT về việc bổ sung hồ sơ dự án gửi Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Việc triển khai dự án là quá chậm so với khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT. 

c) Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã 

tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 

19 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

2020, giai đoạn 2016-2018: 

Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án chưa tuân thủ đầy 

đủ mẫu Hồ sơ được quy định tại Mẫu 02/HT Phụ lục biểu mẫu chương trình 

được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT. Bao gồm: Mục 10 và 

11 chương I, chương II, chương III của Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn 

chủ đầu tư dự án không có trong Hồ sơ mẫu; Đối với yêu cầu về kinh nghiệm 

của doanh nghiệp, Hồ sơ mẫu chỉ yêu cầu cung cấp danh mục các dự án trong 

vòng 1 năm gần đây trong khi Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư 

dự án yêu cầu là 03 năm. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT và 

Quyết định số 355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông thì dự án này phải được khởi công trong giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2018, tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (năm 2019) dự án do Chủ đầu tư 

xây dựng vẫn chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Cụ thể: 

Ngày 01/9/2017 Ban Quản lý Chương trình có Thư mời đăng ký tham gia 

lựa chọn chủ đầu tư số 735/QĐ-BQLVTCIHTHT gửi 07 doanh nghiệp viễn 

thông. 

Ngày 01/12/2017 Ban Quản lý Chương trình có Phiếu trình số 983/PTr-

BQLVTCI/09 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư. 

Ngày 26/01/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định 

số 95/QĐ-BTTTT giao chủ đầu tư dự án. Nội dung chính giao Tập đoàn VNPT 

làm chủ đầu tư dự án với tổng kinh phí dự kiến 29.900.000.000 VNĐ. 

Ngày 31/01/2018 Ban Quản lý Chương trình có văn bản số 97/QĐ-

BQLVTCIHTHT về việc thông báo kết quả đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu 

tư. 
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Việc triển khai dự án là quá chậm so với khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT. 

2.5.2.4.3. Dự án “Hỗ trợ bổ sung đầu thu truyền hình số mặt đất cho 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại 

08 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, 

Vĩnh Long, Bình Dương bị ảnh hưởng bởi lộ trình tắt sóng truyền hình tương 

tự theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 

2020”: 

Hồ sơ yêu cầu của 03 gói thầu thuộc dự án yêu cầu nhà thầu cung cấp các 

thông tin về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là chưa phù hợp theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu. 

2.5.2.4.4. Dự án “Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại 15 tỉnh Quảng Ninh, 

Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Tiền 

Giang, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tầu, Bình Thuận, Bến Tre, Đồng 

Tháp, An Giang bị ảnh hưởng bởi lộ trình tắt sóng truyền hình tương tự theo 

Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. 

Kết quả thanh tra cho thấy: Việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thực 

hiện và nghiệm thu gói thầu đã tuân thủ các quy định của pháp luật. 

2.5.2.5. Trích lập, sử dụng các quỹ theo quy định: 

Số liệu tổng hợp trích lập, sử dụng các quỹ năm 2018 của Ban Quản lý 

Chương trình như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Số đầu năm 
Số tăng trong 

năm 

Số giảm trong 

năm 
Số cuối năm 

Quỹ khen thưởng 415.213.002 440.550.358 497.234.251 358.529.109 

Quỹ phúc lợi 103.177.759 293.700.239 247.250.000 149.627.998 

Quỹ bổ sung thu 

nhập 
4.010.102.667 3.524.402.870 4.675.527.795 2.858.977.742 

Quỹ phát triển HĐ 

sự nghiệp 
22.091.469.251 1.766.597.602 0 23.858.066.853 

Cộng  26.619.962.679 6.025.251.069 5.420.012.046 27.225.201.702 

Qua thanh tra cho thấy tồn tại sau:  
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- Tại Điều 41 của Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành kèm theo Quyết 

định số 790/QĐ-BQLVTCI ngày 15/9/2017 của Giám đốc Ban Quản lý Chương 

trình quy định: Việc sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi thực hiện theo 

quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng và Phúc lợi của Ban 

Quản lý chương trình. Tuy nhiên, ngày 02/7/2018 Ban Quản lý Chương trình 

mới thực hiện ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi 

kèm theo Quyết định số 401/QĐ- BQLVTCI. Do đó, một số khoản chi thưởng 

cho tập thể, cá nhân trước khi Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng và 

Phúc lợi được ban hành do Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý 

Chương trình quyết định với mức chi cao hơn định mức quy định tại Quy chế 

quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (Phiếu chi số 00005 ngày 

08/02/2018 chi thưởng cho các tập thể, cá nhân đóng góp hiệu quả hoạt động 

của Ban Quản lý Chương trình; chứng từ chuyển tiền CTG026 ngày 09/02/2018 

chi thưởng năm 2017 và thưởng tết âm lịch Mậu Tuấn cho cán bộ viên chức Ban 

Quản lý Chương trình). 

2.5.2.6. Chấp hành chế độ thu nộp ngân sách nhà nước; việc kê khai và 

nộp các loại thuế:  

 Số liệu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN năm 2018 của 

Ban Quản lý Chương trình như sau: 

Đơn vị tính:đồng 

Chỉ tiêu 
Số còn phải 

nộp đầu năm  

Số phải nộp 

trong năm  

Số đã nộp 

trong năm  

Số còn phải 

nộp cuối năm  

Thuế thu nhập cá 

nhân 
-45.533.921 325.470.581 449.863.401 -169.926.741 

Cộng  -45.533.921 325.470.581 449.863.401 -169.926.741 

2.6. Việc quản lý công nợ: 

Ban Quản lý Chương trình đã mở sổ hạch toán và theo dõi chi tiết các 

khoản công nợ đúng quy định, đến ngày 31/12/2018 không có khoản công nợ 

kéo dài.  

Cuối kỳ kế toán Ban Quản lý Chương trình đã thực hiện đối chiếu số liệu 

cấp kinh phí hỗ trợ DVVTCI; đối với việc đối chiếu xác nhận công nợ: Ban 

Quản lý Chương trình thực hiện chưa đầy đủ, đến thời điểm thanh tra Ban Quản 

lý Chương trình mới chỉ thu được 03/29 biên bản xác nhận công nợ với người 

bán. 

Việc không thu thập đầy đủ biên bản xác nhận công nợ với khách hàng có 

thể sẽ gây khó khăn trong việc phát hiện kịp thời các sai sót trong kỳ; làm hạn 

chế việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý công nợ.  

2.7. Quản lý và sử dụng tài sản: 
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2.7.1. Việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công: 

Ngày 24/9/2018 Giám đốc Ban Quản lý Chương trình có Quyết định số 

611/QĐ-BQLVTCI về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại Ban 

Quản lý Chương trình. Qua xem xét thấy rằng nội dung Quy chế còn chưa đầy 

đủ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

2.7.2. Công tác báo cáo tài sản công: 

Căn cứ số liệu kế toán năm 2018, tổng giá trị tài sản cố định của Ban 

Quản lý Chương trình biến động tăng thêm 401.565.920 VNĐ. Tuy nhiên Ban 

Quản lý Chương trình không thực hiện báo cáo kê khai tài sản công là vi phạm 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều 126 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công.  

2.7.3. Việc tính hao mòn và thanh lý TSCĐ:  

Qua xem xét số liệu kế toán thấy rằng việc tính hao mòn tài sản tại Ban 

Quản lý Chương trình được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Năm 2018 

BQLVTCI không tiến hành thanh lý tài sản cố định. 

2.7.4. Việc ghi chép kế toán và lưu trữ tài liệu kế toán đối với các tài 

sản cố định do đơn vị quản lý: 

Ban Quản lý Chương trình thực hiện ghi chép kế toán và lưu trữ tài liệu 

kế toán đối với các tài sản cố định theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện 

hành. 

3. Nhận xét và kết luận: 

3.1. Ưu điểm: 

1) Ban Quản lý Chương trình đã xây dựng và ban hành đầy đủ các nội 

quy, quy chế, quy định nhằm đảm bảo cho hoạt động của đơn vị đúng quy định 

của pháp luật, công khai và dân chủ. Ngoài ra, Ban Quản lý Chương trình đã 

thực hiện đầy đủ theo các quy định của pháp luật về kế toán, chứng từ kế toán 

được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, dễ theo dõi, dễ kiểm soát. Việc lập, gửi báo 

cáo tài chính theo đúng quy định. 

2) Trong quá trình thanh tra, Ban Quản lý Chương trình chấp hành 

nghiêm Quyết định thanh tra, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn thanh tra, cung 

cấp tương đối đầy đủ, kịp thời hồ sơ tài liệu, chứng từ, thông tin có liên quan 

trong suốt quá trình thanh tra; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp trực 

tiếp của Đoàn thanh tra. 
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3.2. Thiếu sót, tồn tại: 

 1) Phản ánh chưa đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế, tài chính đối với khoản 

kinh phí thường xuyên năm 2017 còn lại chưa sử dụng chuyển sang năm 2018 

số tiền 771.279.500 đồng. 

 2) Thực hiện hạch toán điều chỉnh kinh phí không thường xuyên sang TK 

4211 - Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp không phù hợp 

quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 số tiền 2.682.008.800 đồng. 

 3) Một số chứng từ thanh toán không phù hợp quy định tại khoản 1.2 

Điều 14 và khoản 1 Điều 18 Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý Chương 

trình ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BQLVTCI ngày 15/9/2017 của 

Giám đốc Ban Quản lý chương trình. 

 4) Ban Quản lý Chương trình không thực hiện lập kế hoạch, nội dung 

kiểm tra định kỳ, đột xuất, trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt; phối 

hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan 

của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức việc kiểm tra thực hiện các hợp đồng 

là vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 08/2016/TT-

BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

5) Việc Ban Quản lý Chương trình chậm trễ trong việc ký kết các hợp 

đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là vi phạm quy định tại khoản 

1 Điều 13 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT đối với các hợp đồng sau đây: Hợp 

đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 186/2018/HĐ/VTCI-

VNPT; Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 

80/2018/HĐ/VTCI-VISHIPEL; Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích số 350/2018/HĐ/VTCI-MOBIFONE; Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích số 303/2018/HĐ/VTCI-VIETTEL; Hợp đồng hỗ trợ 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 29/2018/HĐ/VTCI-VNPOST. 

6) Ban Quản lý Chương trình chưa lập hoặc lập biên bản xác định sản 

lượng và kinh phí hỗ trợ nhưng quá chậm, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT đối với các hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích sau: Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

số 186/2018/HĐ/VTCI-VNPT; Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích số 80/2018/HĐ/VTCI-VISHIPEL; Hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích số 350/2018/HĐ/VTCI-MOBIFONE; Hợp đồng hỗ trợ cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích số 303/2018/HĐ/VTCI-VIETTEL; Hợp đồng 

hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích số 29/2018/HĐ/VTCI-VNPOST. 
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7) Các hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư dự án chưa tuân 

thủ đầy đủ mẫu Hồ sơ được quy định tại Mẫu 02/HT Phụ lục biểu mẫu chương 

trình được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT đối với các dự 

án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng sau: 

- Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú 

Thọ, mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 

xã tỉnh Thanh Hóa, mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 

02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018; 

- Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 

công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020; 

- Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã 

tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 

19 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

2020, giai đoạn 2016-2018. 

8) Quá trình triển khai các dự án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng là 

quá chậm so với khoản 3 Điều 1 Quyết định số 355/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 08/2016/TT-

BTTTT. 

9) Nội dung Hồ sơ yêu cầu của 03 gói thầu  thuộc Dự án “Hỗ trợ bổ sung 

đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại 08 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà 

Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bình Dương bị ảnh hưởng bởi lộ 

trình tắt sóng truyền hình tương tự theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất đến năm 2020” yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin về 

năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là chưa phù hợp theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu về 

nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu. 

10) Đến thời điểm thanh tra, Ban Quản lý Chương trình chưa đôn đốc, thu 

hồi đầy đủ bản đối chiếu, xác nhận nợ năm 2018 với khách hàng. Việc không 

thu thập đầy đủ biên bản xác nhận công nợ với khách hàng có thể sẽ gây khó 

khăn trong việc phát hiện kịp thời các sai sót trong kỳ; làm hạn chế việc nâng 

cao hiệu quả trong công tác quản lý công nợ. 

11) Nội dung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản còn chưa đầy đủ theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-
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CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

12) Ban Quản lý Chương trình không thực hiện báo cáo kê khai tài sản 

công là vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 126 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

 4. Kiến nghị và các biện pháp xử lý: 

 Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Chương trình thực hiện như sau:  

 1) Nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục đối với những 

thiếu sót, tồn tại được nêu tại mục 3.2 của Kết luận này. 

 2) Xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Ban 

Quản lý Chương trình đã để xảy ra thiếu sót, tồn tại được nêu tại mục 3.2 của 

Kết luận này. 

 3) Xử lý tài chính: 

 - Rà soát, có biện pháp khắc phục và điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài 

chính năm 2018 đối với thiếu sót, tồn tại đã nêu tại khoản 1 mục 3.2 của Kết 

luận này. 

 - Thực hiện các thủ tục hoàn trả về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

nam khoản kinh phí không thường xuyên số tiền 2.682.008.800 đồng. 

Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý Chương trình thực 

hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 

thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Hồng Hải (để b/c); 

- Vụ I (Thanh tra Chính phủ) (để b/c); 

- Ban QLCT cung cấp dịch vụ VTCI (để thực hiện); 

- Trung tâm Thông tin (để đăng cổng TTĐT Bộ); 

- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTTra. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA  

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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