
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /BC-UBND     Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra ban hành 

 từ năm 2004 trở về trước chưa hoàn thành   

 

 Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện Công văn số 4645/UBND-NC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục xử lý các Kết luận thanh tra trước năm 

2018 trên địa bàn huyện Kon Rẫy; UBND huyện Kon Rẫy báo cáo, cụ thể như sau: 

1. Nội dung kết luận thanh tra cần thực hiện 

Căn cứ Kết luận thanh tra ngày 25/5/2001 của Đoàn thanh tra theo Quyết 

định số 12/2001/QĐ-UB ngày 19/2/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Plông về việc thanh tra hoạt động thu, chi tài chính tại Lâm trường Măng La 

(đã sáp nhập thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông). 

Ngày 28/8/2001 Chủ tịch UBND huyện Kon PLông ban hành Quyết định số 

237/2001/QĐ-UB về thu hồi số tiền vi phạm, yêu cầu ông Lê Hồng Phương thu hồi 

và chuyển ngay số tiền: 7.815.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra 

huyện; Quyết định số 236/2001/QĐ-UB về việc thu hồi số tiền vi phạm, yêu cầu 

ông Đoàn Thanh Sơn, nguyên Phó Giám đốc Lâm trường Măng La, kiêm Giám 

đốc Ban QLDA 5 triệu ha thu hồi và chuyển ngay số tiền: 32.936.200 đồng vào tài 

khoản tạm giữ của Thanh tra huyện. 

2. Kết quả đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra 

UBND huyện đã ban hành Văn bản(1) đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Kon Plông có trách nhiệm  thu hồi số tiền 40.751.200 đồng nộp vào 

ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, cùng ngày 14/01/2022 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông có báo cáo nội dung nêu “Công ty 

cũng đã làm hết trách nhiệm nhưng đến nay chưa nhận được sự hợp tác về việc nộp 

tiền sai phạm ...”. 

Sau khi có hướng dẫn của Thanh tra tỉnh(2), UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra 

huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận đối với Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Kon Plông. Kết quả kiểm tra, làm việc cho thấy Công ty đã áp dụng một số 

biện pháp để thu hồi tiền nhưng hiệu quả chưa cao, cụ thể: 

+ Đối với ông Đoàn Thanh Sơn khi được Công ty mời làm việc đã có sự 

phối hợp và có giải trình khoản tiền thu hồi qua thanh tra thuộc trách nhiệm của 

ông thực tế là đã chi trả cho các hộ dân không thể thu hồi được. Hiện nay, hoàn 

cảnh gia đình ông có nhiều khó khăn, nội dung giải trình này chưa hợp lý nhưng 

                                                 
1 Công văn số 41/UBND-NC ngày 14/01/2022 về việc đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm theo kết luận thanh tra. 
2 Công văn số 99/TTr-NV3 ngày 09/02/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về hướng dẫn triển khai thực hiện Công 

văn số 4645/UBND-NC ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh. 
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Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông không có biện pháp nào khác. 

+ Đối với ông Lê Hồng Phương, Công ty đã nhiều lần gửi giấy mời (gửi qua 

Bưu điện bằng bảo đảm và xác định được là ông Lê Hồng Phương có nhận giấy 

mời) nhưng ông Phương không phối hợp, không đến làm việc với Công ty nhưng 

Công ty chưa cử cán bộ đến gặp trực tiếp ông Lê Hồng Phương (sau khi gửi giấy 

mời ông Phương không đến) để tìm hiểu nguyên nhân, giải thích và yêu cầu ông 

Phương thực hiện việc nộp tiền. 

Mặt khác, qua nghiên cứu Kết luận thanh tra ngày 25/5/2001, số tiền thu hồi 

32.936.200 đồng yêu cầu ông Đoàn Thanh Sơn thu hồi nộp NSNN là thuộc trách 

nhiệm của tập thể nhưng không có sự bàn giao khi sáp nhập. Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Kon Plông đề nghị cấp có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 

cụ thể để có cơ sở trích nguồn kinh phí của đơn vị nộp NSNN và hạch toán khoản 

chi này. 

3. Các biện pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đôn đốc 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông trong việc thu hồi nộp vào ngân sách 

nhà nước số tiền là 40.751.200 đồng, theo Kết luận thanh tra ngày 25/5/2001 của 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (nay là Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy) theo 

đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

4. Kiến nghị: Đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông xem xét trách nhiệm của 

các tập thể, cá nhân liên quan trong việc chưa thực hiện xong Kết luận thanh tra 

nhưng không có biện pháp hữu hiệu để thực hiện; Đồng thời, cho ý kiến bằng văn 

bản để Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông có cơ sở trích kinh phí nộp 

vào ngân sách số tiền sai phạm 32.936.200 đồng thuộc trách nhiệm tập thể của 

Lâm trường Măng La nhưng không bàn giao cho Công ty khi sáp nhập. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về thực hiện các kết luận thanh tra 

ban hành trước năm 2004 chưa hoàn thành việc thu hồi sai phạm về kinh tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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