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Kính gửi: Ông Trần Hậu Quý, tổ dân phố 6,  

                phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.    

 

UBND thành phố nhận được đơn tố cáo của ông Trần Hậu Quý, tổ dân phố 

5, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với các nội dung: thái độ làm việc của 

ông Dương Đình Phúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du đối với 

công dân; nội dung tại báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/6/2019 của phường 

Nguyễn Du không đúng về nội dung đã thanh toán toàn bộ vật liệu chính 361 triệu, 

ngân sách thành phố cấp chi trả cho ông, nhưng trong quyết định phê duyệt quyết 

toán công trình ngõ 208 đoạn từ Trần Phú đến Xuân Diệu, nguồn vốn đầu tư ngân 

sách thành phố 489.987.000 đồng, số còn lại 128.987.000 đồng ở đâu? Ông Phúc 

giao cho ông Võ Tá Sinh, tổ trưởng TDP 6 thu tiền của dân để làm đường ngõ 208 

với số tiền 157 triệu đồng tự thu tự chi sai nguyên tắc gây thất thoát tiền của nhân 

dân. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung đơn, kiểm tra các hồ sơ, tài liệu và 

làm việc với UBND phường, các cá nhân có liên quan, UBND thành phố trả lời 

như sau: 

1. Nội dung về thái độ làm việc của ông Dương Đình Phúc, nguyên Phó Chủ 

tịch UBND phường Nguyễn Du đối với công dân. 

Theo báo cáo giải trình của ông Dương Đình Phúc và kiểm tra quy chế quản 

lý điều hành nhiệm vụ được giao của UBND phường Nguyễn Du nhiệm kỳ 2016-

2021 của cán bộ công chức, năm 2019, ông Phúc là Phó Chủ tịch UBND phường 

được ông Nguyễn Thăng Long, nguyên là Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du 

giao trực tiếp làm việc với công dân liên quan đến nội dung đơn thư về thực hiện 

hợp đồng xây dựng số 115/HĐ-XD ngày 31/12/2015 của công trình đường giao 

thông ngõ 208 đường Trần Phú (đoạn từ đường Trần phú đến đường Xuân Diệu 

kéo dài), trong quá trình làm việc ông Phúc có giải thích, trao đổi với công dân về 

một số nội dung liên quan đến vấn đề mà công dân đang khiếu kiện. Tuy nhiên, cá 

nhân ông Phúc không hề có thái độ thách thức, coi thường công dân như nội dung 

đơn thư phản ánh. 

2. Nội dung tại báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/6/2019 của phường 

Nguyễn Du không đúng về nội dung đã thanh toán toàn bộ vật liệu chính 361 triệu, 

ngân sách thành phố cấp chi trả cho ông, nhưng trong quyết định phê duyệt quyết 

toán công trình ngõ 208 đoạn từ Trần Phú đến Xuân Diệu, nguồn vốn đầu tư ngân 

sách thành phố 489.987.000 đồng, số còn lại 128.987.000 đồng ở đâu? 

Công trình đường giao thông ngõ 208 đường Trần Phú đến Xuân Diệu kéo 

dài là công trình thuộc chương trình mục tiêu thực hiện theo cơ chế của Tỉnh tại 
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văn bản số 4053/UBND-GT1 ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết 

định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND thành phố Hà Tĩnh. 

Công trình được phê duyệt báo cáo kỷ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

tại Quyết định 3281/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh 

với tổng mức đầu tư, tổng dự toán 1.602.646.000 đồng (trong đó: chi phí xây dựng 

1.454.290.056 đồng; chi phí quản lý dự án 29.865.829 đồng, chi phí tư vấn ĐTXD 

khác 118.490.115 đồng). 

Công trình đã được xây dựng và nghiệm thu hoàn thành vào tháng 01 năm 

2016, được UBND thành phố phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết 

định số 2517/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 với nguồn vốn đầu tư được phê duyệt 

1.287.021.800 đồng (trong đó ngân sách thành phố 489.987.000 đồng, huy động 

đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác 797.034.800 đồng). Ông Quý được 

UBND phường Nguyễn Du thanh toán tiền cung cấp vật liệu chính với tổng số tiền 

361.000.000 đồng từ ngân sách thành phố, được chi trả làm 3 đợt, số còn lại 

128.987.000 đồng là 99,6 tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ (được hạch toán vào ghi thu, 

ghi chi tiền xi măng theo cơ chế xi măng tại QĐ 2160/QĐ-UBND ngày 

10/9/2015). 

Thời điểm thi công xây dựng công trình ông Dương Đình Phúc là phó chủ 

tịch UBND phường, không phải là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện nội dung này. 

Tất cả các hồ sơ chứng từ có liên quan đến việc xây dựng công trình do cán bộ 

chuyên môn và ông Nguyễn Thăng Long, nguyên chủ tịch UBND phường trực tiếp 

ký và số tiền 128.987.000 đồng trong tổng số tiền ngân sách thành phố hỗ trợ 

489.987.000 đồng được hạch toán vào ghi thu ghi chi xi măng của giá trị công 

trình.  

3. Ông Phúc giao cho ông Võ Tá Sinh, tổ trưởng TDP 6 thu tiền của dân để 

làm đường ngõ 208 với số tiền 157 triệu đồng tự thu tự chi sai nguyên tắc gây thất 

thoát tiền của nhân dân. 

Theo báo cáo của tổ trưởng tổ dân phố 6, năm 2015, tổ dân phố 6 được cấp 

trên phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng công trình đường ngõ 208, sau khi có chủ 

trương và quyết định của các cấp có thẩm quyền, UBND phường và tổ dân phố đã 

tổ chức họp dân thống nhất phương án huy động, cơ chế được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ và số cần huy động nguồn lực trong nhân dân. Sau khi thống nhất, UBND 

phường giao cho Liên đoàn cán bộ tổ dân phố 6 tổ chức thi công theo quy chế dân 

chủ cơ sở tại quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND phường, 

ông Trần Hậu Quý được giao làm tổ trưởng tổ thợ thi công. Công trình được đã 

được hỗ trợ bằng xi măng với số lượng 99,6 tấn tương đương với 128.987.000 

đồng và UBND thành phố hỗ trợ tiền mặt 361.000.000 đồng (tiền vật liệu chính 

xây dựng công trình gồm cát, đá, xi măng ngoài định mức hỗ trợ của tỉnh), số còn 

lại huy động trong dân tương ứng số tiền 669.056.812 đồng. Do số tiền huy động 

trong dân quá lớn, việc huy động gặp nhiều khó khăn nên Liên đoàn cán bộ TDP 6 

đã tổ chức họp dân xin ý kiến và thống nhất đề nghị UBND phường kêu gọi Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh cùng tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng tuyến đường). Bộ 

Chỉ huy quân sự đã huy động máy móc, thiết bị, nhân công thi công đoạn từ quốc 
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lộ 1A đến ngõ anh Đương dài 453,49m, mặt đường rộng 5m, phần còn lại do nhân 

dân tổ dân phố 6 tự thực hiện. Sau khi tính toán trừ đi phần việc đã được Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh hỗ trợ, số còn lại phải huy động trong dân là 157.810.000 đồng 

của 235 hộ (quá trình thực hiện thu chi từ nguồn đóng góp của nhân dân được tổ 

dân phố tổng hơp đầy đủ). Như vậy, nội dung tổ dân phố tự thu tự chi số tiền 157 

triệu, làm thất thoát của nhân dân là không đúng. 

Vậy, UBND thành phố trả lời để gia đình ông Trần Hậu Quý, tổ dân phố 6, 

phường Nguyễn Du được biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 
- Các PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban kiểm tra Thành ủy; 

- Thanh tra thành phố; 

- Ban Tiếp công dân thành phố; 

- UBND phường Nguyễn Du; 

- Lưu: VT,TTr.   

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Đức 

 


		sontb.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-11-19T14:38:46+0700


		dungtt.ubndtp@hatinh.gov.vn
	2020-11-19T14:40:55+0700


		duclq.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-11-19T17:58:51+0700


		ubthanhpho@hatinh.gov.vn
	2020-11-20T09:47:57+0700


		2020-11-20T09:48:29+0700


		2020-11-20T09:48:42+0700




