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Số: 2920 /SVHTTDL-KHTC
V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện
các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước
năm 2018

Bình Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Tài chính.
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Sở Tài chính có Công văn số 3934/STC-QLNS
về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2018;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:
Thực hiện Biên bản kiểm toán ngày 26/5/2019 của Kiểm toán nhà nước về
việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện và có văn bản hướng dẫn
các đơn vị thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Công văn số
2013/SVHTTDL-KHTC ngày 10/9/2019, cụ thể:
1. Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo kết luận của Kiểm toán nhà
nước.
2. Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành và sử dụng tài chính, khắc phục
hạn chế, sai sót trong quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công:
- Lập dự toán hàng năm đảm bảo sát với nhiệm vụ và nhu cầu chi trong năm
đảm bảo đúng định mức, chế độ quy định của nhà nước về sử dụng ngân sách nhà
nước;
- Chấn chỉnh công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng các quy định của Luật
đấu thầu và các văn bản hướng dẫn;
- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp lập đề án khai thác công năng cơ sở vật chất
để tăng cường nguồn thu, thực hiện lộ trình giảm sử dụng kinh phí nhà nước cấp;
- Trên cơ sở Đề án sắp xếp bộ máy, sáp nhập các đơn vị trực thuộc, trình
UBND tỉnh xem xét, sắp xếp cơ sở nhà đất phù hợp với nhu cầu sử dụng, thực hiện
nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định (cụ thể tại Trung tâm Phát hành
phim và Chiếu bóng).
3. Đối với việc xử lý các khoản chênh lệch thu, chi NSNN, các khoản phải
nộp do kiểm toán xác định với tổng số tiền 407.041.551 đồng tại Trung tâm Văn
hóa - Điện ảnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đơn vị nộp hoàn trả
ngân sách số tiền nói trên (gửi kèm giấy nộp tiền ngày 20/02/2020).
Trên đây là báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Tài chính tổng hợp./.
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