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Tin tức - Sự kiện

Kiểm toán Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam:

Phát hiện nhiều sai phạm trong việc sử dụng tài
chính, tài sản công
07:28 09/09/2020

Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành III mới đây đã tiến hành kiểm toán tại
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Qua đó, đã phát hiện nhiều bất cập, sai phạm
trong việc phân bổ, giao dự toán và quản lý sử dụng các khoản thu chi ngân sách
và tài sản công; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính-kê
toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước…

Còn hiện tượng cho mượn, thuê tài sản công không đúng quy định
Nhiều vi phạm trong sử dụng tài sản công
Nhiều khó khăn trong xử lý tội phạm tham nhũng tài sản công
Cần minh bạch khi cho thuê, chuyển nhượng tài sản công

Chi đầu tư phát triển… chưa đúng

Theo số liệu báo cáo tình hình giải ngân đã xác định kho bạc đến hết niên độ 2019 là
102 tỷ đạt 85% kế hoạch vốn được giao năm 2019. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, đánh
giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn chưa được các chủ đầu tư thực hiện báo cáo cơ
quan cấp trên, một số dự án có các gói thầu thuộc diện quá hạn thu hồi tạm ứng theo
quy định; tổng số tiền tạm ứng là hơn 25 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản lãi gửi ngân
hàng tại tài khoản nhà thầu phát sinh từ kinh phí tạm ứng qua các các năm) cho các dự
án như Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, dư án nhà thi đấu thể dục thể
thao Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hoà, Dự án xây dựng trung tâm phát triển bền
vững…

Năm 2019 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chưa  tổng hợp báo cáo tình hình thực
hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu định kỳ hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và
đầu tư.

Liên quan đến Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công
nghiệp, khu chế xuất, KTNN chỉ rõ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chưa đạt được
mục tiêu theo tiến độ của đề án đã đề ra cho đến thời điểm kiểm toán là tháng 5/2020,
tổng thể đề án mới hoàn thành được giai đoạn 1. Nguyên nhân do vướng mắc cơ chế
chính sách.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 54, điều 55 của Luật Đất đai 2013, Tổng LĐLĐVN (là tổ
chức chính trị xã hội) không thuộc đối tượng được giao đất để thực hiện dự án đầu tư
xây dựng nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê, do vậy các địa phương gặp vướng mắc
về tính pháp lý khi ban hành quyết định giao đất cho Tổng liên đoàn.

Do vậy đối với 2 địa phương đã ban hành quyết định giao đất chính thức triển khai dự
án là chưa đúng với Luật Đất đai. Cùng đó, việc bán nhà với giá ưu đãi cho đoàn viên,
công nhân lao động từ nguồn vốn được đầu tư từ ngân sách nhà nước là chưa phù hợp
với Luật nhà ở 2014. Khi xây dựng đề án Tổng LĐLĐVN chưa làm rõ cơ chế chính sách
trong huy động vốn thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế dẫn đến nguồn vốn được
huy động chủ yếu từ tài chính công đoàn.

Mặt khác theo đề án sẽ sử dụng 3.570 tỷ đồng từ nguồn Tài chính công đoàn để đầu tư
và bán hoặc cho thuê đối với người lao động là không phù hợp với Điều lệ công đoàn
Việt Nam.

Ngoài ra, theo cách thức huy động 87% từ nguồn tiết kiệm chi của các cấp công đoàn là
chưa phù hợp. Hay như việc các dự án thuộc đề án còn chưa quan tâm bố trí diện tích
đất xây dựng các công trình đô thị thiết yếu như trường mẫu giáo, siêu thị bệnh viện.
Thậm chí, Kiểm toán cũng phát hiện ra các dự án thiết chế tại Hà Nam, Tiền Giang, Bắc
Ninh quy hoạch đáp ứng chỗ ở cho gần 2.000 công nhân trong khi nhu cầu nhà ở xã hội
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Phát huy tinh thần yêu nước,
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Chiến thắng Điện Biên Phủ
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Phó Thủ tướng: ‘Phải an
toàn, an tâm mới đi học trở
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Bộ Chính trị thi hành kỷ luật
ông Hoàng Trung Hải và ông
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Vụ CSGT trong clip hung thủ
giết bạn gái: Cần cách nhìn
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Nhập từ khóa tìm kiếm...

AN NINH THẾ GIỚI CUỐI THÁNG

AN NINH THẾ GIỚI

Người khổng lồ Shinzo Abe với di sản không dễ lấp

Việc Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe tuyên bố từ chức
vì lý do sức khỏe hôm 28-8
thực sự là một tin chấn động.
Không chỉ với chính trường

Nhật Bản, nó còn đặt ra câu hỏi lớn dành cho thế cục
của khu vực Đông Bắc Á trong thời điểm hết sức nhạy
cảm này.
Thứ “cuồng giáo” trong cái chết của những thần
tượng

Muốn không phải chọn phe, các nước nhỏ cần đồng
thuận

Đạo luật Trung lập – Chiếc mỏ neo của nước Mỹ

Nghị trường – Năm tháng không phai: Sơn hà thiên
cổ điện kim âu

Vũng lầy giang hồ

Trung Đông: Cục diện mới sau thỏa thuận UAE –
Israel

Kể từ khi thành lập vào năm
1948 đến nay, Israel luôn bị
thế giới Arab coi là kẻ thù và
cô lập trong suốt thời gian
dài. Thế giới Arab luôn áp

dụng sách lược "nhắm mắt làm ngơ", phủ nhận sự tồn
tại của nhà nước Isarel. Tuy nhiên, Israel không những
không bị diệt vong mà còn trở thành một cường quốc ở
Trung Đông.
Yoshihide Suga là ai?

Những phút cuối cùng của chuyến bay 93 trong vụ
khủng bố 11-9
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Bắt giang hồ mạng Dũng “trọc” Hà Đông, bố
nuôi của Khá "bảnh"

Một chiến sỹ Công an Bắc Giang hi sinh khi
làm nhiệm vụ

Suy diễn thẻ căn cước gắn chíp để phá hoại
chính sách mới của Nhà nước

Âm mưu chính trị hóa và “bẻ lái” vụ Đồng Tâm

Đánh sập đường dây mua bán, tàng trữ ma
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Tiếc thương chiến sĩ Công an dũng cảm hy
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Điều tra vụ đánh ghen liên quan đến tài xế xe
sang Lexus LX 570

Tiếp tục bố trí Công an xã bán chuyên trách
bảo vệ ANTT

Thông tin hai phóng viên bị đánh là bịa đặt

Công an TP Rạch Giá triệt xóa điểm đánh bài
đánh bài tứ sắc ăn tiền
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của người lao động tại các khu công nghiệp vào khoảng 3.468 công nhân/khu, dự kiến
tăng lên 4.974 công nhân vào năm 2020.

 “Trong khi nhà ở cho công nhân còn thiếu thì việc dự án Hà Nam hiện đang bố trí
3653m2 đất, dự án Tiền Giang quy hoạch 3.160m2 quỹ đất xây dựng căn hộ liền kề để
bán ngay trong giai đoạn I là chưa thực sự cần thiết”, kết luận kiểm toán thẳng thắn
nêu.

Tài chính công đoàn: Chênh lệch thu – chi, tăng kết dư 932 tỷ đồng

Liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, KTNN cũng chỉ rõ, việc
thu kinh phí đối với đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn. Theo số liệu tổng hợp
quyết toán của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam từ khi theo dõi và tổng hợp được số
thu từ năm 2015-2019, thì tổng số thu 1.162 tỷ đồng, tổng số chi hơn 143 tỷ đồng chiếm
12,3%; số đã cấp cho đơn vị khi thành lập công đoàn cơ sở 86,9 tỷ chiếm 7,5% chênh
lệch thu chi tăng kết dư 932 tỷ đồng.

Theo quy định tại điều 4 về đối tượng đóng kinh phí và điểm 2, điều 6 quy định phương
thức đóng kinh phí công đoàn của Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, thì đối tượng thu kinh
phí đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn là có quy định. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn
lao động Việt Nam chưa có quy định cụ thể việc phân phối nguồn thu và chi tiết các nội
dung chi cụ thể phục vụ người lao động, dẫn đến việc sử dụng kinh phí không hiệu quả,
thậm chí còn trường hợp đã thu kinh phí 10 năm nhưng không được thành lập công
đoàn cơ sở.

Nguyên nhân thuộc trách nhiệm của các cấp công đoàn chưa chủ động trong các khoản
chi, chưa thể hiện rõ việc chăm lo cũng như đem lại lợi ích cho người lao động. Ngoài
ra, việc trích kinh phí công đoàn tại các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, là khoản chi
phí trong giá thành của các doanh nghiệp bỏ ra tạo thành chi phí xã hội trong khi đó
không chi cho người lao động tạo nguồn kết dư cho tài chính công đoàn là không phù
hợp…

Liên quan đến việc sử dụng tài chính công đoàn, qua kiểm toán cho thấy  tỷ lệ chi trực
tiếp chăm lo cho người lao động còn thấp (chiếm 46%) so với tổng nguồn tài chính công
đoàn được sử dụng các cấp trong năm. Hay như các cấp công đoàn còn phê duyệt một
số nội dung chi vượt, chi chưa đúng định mức quy định của Tổng Liên đoàn lao động
Việt Nam, chưa kiểm tra kiểm soát các nội dung khi đưa vào quyết toán tài chính công
đoàn như đưa vào quyết toán một số nội dung chi chưa đủ điều kiện quyết toán 7,1 tỷ
đồng (Liên toàn Lao động Hà Nam, Thanh Hoá); chi sai nguồn 189,9 triệu đồng (Bắc
Ninh, Bình Dương); hạch toán sai tài khoản 475 triệu đồng; chưa đầy đủ hồ sơ chứng
từ chi theo quy định 439,9 triệu đồng; chi không đúng nội dung đối tượng 90,9 triệu
đồng…

Liên quan đến hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, liên doanh liên kết, cho vay từ
nguồn tích luỹ tài chính công đoàn còn chưa có cơ chế cho vay rõ ràng, minh bạch,
chưa quy định về thời hạn trả nợ, điều kiện ràng buộc và trách nhiệm trả nợ cũng như
không giám sát việc sử dụng vốn vay. Cụ thể, qua thực hiện kiểm toán tại các liên đoàn
lao động tỉnh và công đoàn ngành cho thấy  tại nhiều đơn vị đầu tư còn khó có khả
năng thu hồi như công đoàn công thương cơ quan đầu tư dài hạn 1 tỷ đồng; tại công
đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam mua cổ phiếu đầu tư dài hạn 6,2 tỷ đồng từ năm
2010 không hiệu quả, hàng năm chưa chia được cổ tức...; công tác giám sát việc sử
dụng vốn vay còn chưa chặt ché, chưa có biện pháp thu hồi gốc và lãi vay theo thoả
thuận, chưa có chế tài xử phạt nên hiệu quả sử dụng thấp, chưa thu hồi dứt điểm các
khoản vay kéo dài cho nhiều năm…

Lộ nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng tài sản nhà đất

Theo báo cáo Công đoàn các cấp Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hiện đang quản lý
và sử dụng 505 cơ sở nhà đất trong đó có 329 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất chiếm 65%; 176 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận chiếm 35%;
tổng diện đất quản lý và sử dụng là 2.148.786m2. Qua kiểm toán chi tiết cho thấy, các
đơn vị thuộc Tổng liên đoàn chưa thực hiện đầy đủ và kịp thời việc thực hiện rà soát,
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc nhà nước theo Nghị định 167.

Đến thời điểm 31/12/2019 mới có 114/505 cơ sở nhà đất đã thực hiện rà soát, kê khai,
sắp xếp lại nhà đất (tương đương 22,5%), trong đó mới có 99 cơ sở nhà đất đã được
Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất. Một số
đơn vị thuộc Tổng liên đoàn sử dụng tài sản đất còn chưa đúng quy định, liên kết, hợp
tác góp vốn kinh doanh có nguy cơ mất kiểm soát về quản lý diện tích đất được giao
như liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước.

Một số sai sót khác cũng được kiểm toán vạch ra đó là ký hợp đồng cho thuê đất, tài
sản trên đất nhưng giá cho thuê chưa thực hiện đấu thầu, chưa tham khảo giá cho thuê
trên thị trường để có căn cứ đưa ra đơn giá cho thuê phù hợp. Tình trạng này xảy ra ở
liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên, liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, liên đoàn lao động
tỉnh Ninh Bình. Vẫn ở 3 tỉnh này, kiểm toán nhà nước còn phát hiện việc ký hợp đồng
cho thuê đất, tài sản trên đất nhưng giá cho thuê chưa thực hiện đấu thầu, chưa tham
khảo giá cho thuê thị trường để có căn cứ đưa ra đơn giá cho thuê phù hợp.
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Cách chức Phó Chủ tịch
phường “gợi ý” ủng hộ tiền
cho đội bóng đá

Chủ tịch UBND huyện xin
nghỉ hưu trước tuổi

Sẵn sàng các phương án,
bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội
nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
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Tính chính nghĩa của Việt
Nam trong chiến tranh biên
giới phía Bắc

Cuộc chiến bảo vệ biên giới
phía Bắc: Việt Nam tự vệ
chính đáng 1

Công bố Lệnh của Chủ tịch
nước về Pháp lệnh sửa đổi,
bổ sung liên quan đến quy
hoạch

Lực lượng Công an phải nêu
cao ý chí chiến đấu, thường
xuyên tự soi, tự sửa *

Khai mạc trọng thể Hội nghị
Công an toàn quốc lần thứ 74

Xác định danh tính du khách
Việt thiệt mạng sau vụ đánh
bom tại Ai Cập

Họp ban soạn thảo, tổ biên
tập dự thảo nghị quyết quy
định vị trí có cấp bậc hàm
cao nhất là cấp tướng trong
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Buổi ban đầu của 5 cơ quan tình báo nổi tiếng Mỹ

Câu lạc bộ của những siêu tỉ phú

Tiết lộ về khoảnh khắc phát xít Nhật đầu hàng

Vượt qua cơn lũ

Đột nhiên, tiếng đất đá đâu
đây ầm ầm rung chuyển. Lê
bế thằng bé, cố sức chạy
được hơn nửa quãng đường
thì một khối đất lớn ào ạt đổ

sập xuống bịt kín cửa hang, gây ra tiếng nổ váng óc.
Đất dưới chân Lê lắc lư mấy giây rồi mới ngừng hẳn.
Phía trước tối mịt.
Pianist Tuấn Nam: Jazz là giấc mơ của cuộc đời tôi

NXB Kim Đồng ra mắt sách "199 mấy - Hồi ấy làm
gì?"

Có nên làm người tốt ở trên facebook?

Lợi dụng cảnh bạo lực, nhạy cảm trong các MV ca
nhạc: Lợi bất cập hại

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á và những bức ảnh sống
động về đại dịch COVID-19

“Cuộc chiến” chống COVID-19 qua ảnh

Cuốn sách ảnh ra đời trong
hoàn cảnh đặc biệt, tác
nghiệp trong điều kiện đặc
biệt, được xem là tác phẩm
“có một không hai”. Nội dung

cuốn sách nóng hổi chất thời sự nhưng không kém
phần nghệ thuật...
Cảnh báo nhiều dự án huy động vốn

Doanh nghiệp Việt tránh sa bẫy lừa đảo quốc tế

Cái kết của Hải "Bát giới" - gã côn đồ thích hành xử
bạo lực

Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Nhật

Đối đầu với Nga, EU hạn chế lựa chọn

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chu-tich-UBND-huyen-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-534143/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Bai-phat-bieu-cua-dong-chi-Nguyen-Phu-Trong-tai-Hoi-nghi-Cong-an-toan-quoc-lan-thu-74-527550/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/He-lo-chuyen-hau-truong-gan-10-ngay-chuan-bi-Hoi-nghi-thuong-dinh-My-Trieu-535007/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Cach-chuc-Pho-Chu-tich-phuong-goi-y-ung-ho-tien-cho-doi-bong-da-534191/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chu-tich-UBND-huyen-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-534143/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/San-sang-cac-phuong-an-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-Hoi-nghi-Thuong-dinh-My-Trieu-533873/
http://cand.com.vn/thoi-su/Tinh-chinh-nghia-cua-Viet-Nam-trong-chien-tranh-bien-gioi-phia-Bac-532989/
http://cand.com.vn/thoi-su/Cuoc-chien-bao-ve-bien-gioi-phia-Bac-Viet-Nam-tu-ve-chinh-dang-532985/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Cong-bo-Lenh-cua-Chu-tich-nuoc-ve-Phap-lenh-sua-doi-bo-sung-lien-quan-den-quy-hoach-527643/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Bai-phat-bieu-cua-dong-chi-Nguyen-Phu-Trong-tai-Hoi-nghi-Cong-an-toan-quoc-lan-thu-74-527550/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Khai-mac-trong-the-Hoi-nghi-Cong-an-toan-quoc-lan-thu-74-527474/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Xac-dinh-danh-tinh-du-khach-Viet-thiet-mang-sau-vu-danh-bom-tai-Ai-Cap-526953/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Hop-ban-soan-thao-to-bien-tap-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-vi-tri-co-cap-bac-ham-cao-nhat-la-cap-tuong-trong-CAND-526590/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Ky-luat-can-bo-Dau-long-nhung-phai-lam-526469/
http://vnca.cand.com.vn/
http://vnca.cand.com.vn/Truyen/Vuot-qua-con-lu-611942/
http://cstc.cand.com.vn/
http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Cuoc-chien-chong-COVID-19-qua-anh-611795/
http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/Buoi-ban-dau-cua-5-co-quan-tinh-bao-noi-tieng-My-611517/
http://antg.cand.com.vn/do-day/Cau-lac-bo-cua-nhung-sieu-ti-phu-611530/
http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/Tiet-lo-ve-khoanh-khac-phat-xit-Nhat-dau-hang-610880/
http://vnca.cand.com.vn/Truyen/Vuot-qua-con-lu-611942/
http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/Pianist-Tuan-Nam-Jazz-la-giac-mo-cua-cuoc-doi-toi-610977/
http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/NXB-Kim-Dong-ra-mat-sach-199-may-Hoi-ay-lam-gi-611987/
http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/Co-nen-lam-nguoi-tot-o-tren-facebook-611978/
http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/Loi-dung-canh-bao-luc-nhay-cam-trong-cac-MV-ca-nhac-Loi-bat-cap-hai-611940/
http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/Nhiep-anh-gia-Nguyen-A-va-nhung-buc-anh-song-dong-ve-dai-dich-COVID-19-611939/
http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Cuoc-chien-chong-COVID-19-qua-anh-611795/
http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Canh-bao-nhieu-du-an-huy-dong-von-604519/
http://cstc.cand.com.vn/Chuyen-tinh-tien-tu-toi/Doanh-nghiep-Viet-tranh-sa-bay-lua-dao-quoc-te-611801/
http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Cai-ket-cua-Hai-Bat-gioi-ga-con-do-thich-hanh-xu-bao-luc-611180/
http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Cuoc-dua-vao-ghe-Thu-tuong-Nhat-611165/
http://cstc.cand.com.vn/Ho-so-interpol-cstc/Doi-dau-voi-Nga-EU-han-che-lua-chon-610832/


9/18/2020 Phát hiện nhiều sai phạm trong việc sử dụng tài chính, tài sản công | Báo Công an nhân dân điện tử

cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Phat-hien-nhieu-sai-pham-trong-viec-su-dung-tai-chinh-tai-san-cong-610806/ 3/4

Tags bất cập sai phạm sử dụng tài chính tài sản công thu chi ngân sách

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong khi đó, tại Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội lại xảy ra tình trạng thực hiện ký
hợp đồng liên doanh liên kết có một số điều khoản trong hợp đồng chưa phân định rõ
trách nhiệm pháp lý của khu đất và trách nhiệm trong việc liên doanh khai thác khu đất
theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai thì có
tới 4 cơ sở trong tình trạng không sử dụng…
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Việt Nam lên tiếng việc Đại sứ quán Mỹ thay ảnh bản đồ có Hoàng Sa, Trường Sa
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Làm rõ chức năng nhiệm vụ của Thanh tra giao thông để không trùng với CSGT
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Thúc đẩy việc làm và thu nhập cho 510 triệu lao động nữ bị ảnh hưởng bởi
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Qua mỗi lần thử thách, "bó lúa vàng ASEAN" lại bản lĩnh và vững vàng hơn trước
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Gắn kết, tự cường, hiện thực hóa một Cộng đồng
ASEAN vững mạnh (08-09-2020)

AIPA đoàn kết, hợp tác, lấy lợi ích của người dân là trung tâm hành động (08-09-
2020)
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