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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách  

tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 

 

Thi hành Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 08/4/2019 của Giám đốc Sở Tài 

chính Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, thuộc Sở Công Thương, 

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 79/QĐ-STC đã tiến hành thanh tra tại Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13/5/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Tài chính kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

   Đ c  iể  t nh h nh, ch c n ng nhiệ  v , c  cấu t  ch c  

     Đ c  iể  t nh h nh  

Trung tâm Khuyến công được thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-

UB ngày 21/02/2005 của UBND tỉnh Bình Định. Ngày 08/4/2009, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 807/QĐ-CTUBND về việc đổi 

tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công thành Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung 

tâm).  

 Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, trực 

thuộc Sở Công Thương Bình Định. Địa chỉ trụ sở: 731, Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

  2  Ch c n ng, nhiệ  v   

* Ch c n ng  

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về hoạt 

động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư 

vấn phát triển công nghiệp. 

* Nhiệ  v   

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án khuyến công trên địa 

bàn tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trực tiếp tổ chức triển khai 

thực hiện các hoạt động khuyến công. 

- Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình khuyến công 

quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia. 
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- Tổ chức đào tạo, tập huấn về  chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công. Xây 

dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn; tuyên 

truyền, phổ biến hoạt động khuyến công. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, 

khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến 

khích phát triển công nghiệp. 

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp và 

các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại. 

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm 

theo các đề án, chương trình khuyến công. 

* Quyền hạn  

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, định biên lao động hợp đồng và tài chính theo quy định của pháp luật; 

- Được quyền tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi ngành nghề của đơn 

vị. Được thu các khoản phí, các khoản thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định 

của pháp luật. 

  3  C  cấu t  ch c bộ  áy  

Tổ chức bộ máy Trung tâm có 10 người, gồm có: 01 Giám đốc, 01 Phó 

Giám đốc và 03 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng 

Khuyến công, phòng Tư vấn phát triển công nghiệp. Biên chế có mặt 31/12/2018: 

10 người. Bộ phận kế toán do 01 người phụ trách thuộc Phòng Hành chính-Tổng 

hợp. 

1.4  C  chế tài chính  

- Trung tâm được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 của Chính phủ theo hình thức tự chủ một phần kinh phí hoạt 

động được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao tại Quyết định số 4904/QĐ-

UBND ngày 28/12/2017. 

- Trung tâm thực hiện cung ứng các dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ được 

giao. 

2  T nh h nh thực hiện nhiệ  v   

- Năm 2018, kinh phí chi cho chương trình khuyến công 2.700.000.000 

đồng theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kinh phí thực hiện Chương trình, Đề án khuyến công năm 2018, 

gồm 26 đề án. Trong năm đã thực hiện hoàn thành và nghiệm thu 22/26 đề án, 

đạt 84,6% kế hoạch năm với tổng kinh phí  thực hiện: 2.391.253.520 đồng gồm: 

+ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp có 17 đề án với kinh phí hỗ trợ 1.905.000.000 đồng. 
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+ Hỗ trợ xây dựng đăng ký thương hiệu, phát triển sản phầm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu có 04 đề án với kinh phí hỗ trợ: 389.480.000 đồng. 

+  Chi phí quản lý triển khai đề án 4%:  thực hiện 96.773.520 đồng. 

- Kinh phí không thực hiện (hủy dự toán): 308.746.480 đồng.  

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản: 45.000.000 đồng. 

2.2. Công  tác tư vấn phát triển công nghiệp: 

Tổng doanh thu năm 2018: 411.130.000 đồng, gồm 06 hợp đồng. 

* Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện các chương trình khuyến công quốc 

gia. 

  3  Thuận l i và  h   h n trong quá tr nh thực hiện nhiệ  v   

 - Thuận lợi: Có sự chủ động, đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ viên 

chức Trung tâm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Khó khăn: Cán bộ của Trung tâm còn thiếu và ít kinh nghiệm. 

- Đề xuất kiến nghị của đơn vị: Cần tăng cường nhân lực hoạt động khuyến 

công, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm. 

II  KẾT QUẢ THANH TRA  

   Thanh tra việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ  

Qua thanh tra về thủ tục, quy trình xây dựng, nội dung và việc thực hiện 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm nhận thấy:  

1.1. Về thủ tục, quy trình: Trung tâm đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2018 theo các căn cứ pháp lý hiện hành, đầy đủ các thủ tục, đúng trình tự và 

thẩm quyền.  

1.2. Về nội dung: Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm được xây dựng 

đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên, có một số nội dung chưa đúng, chưa phù hợp với quy 

định hiện hành, chưa phù hợp với tình hình của Trung tâm. Cụ thể: 

- Chưa dự kiến (dự toán) được tổng mức, chi tiết và nội dung các khoản 

thu, chi cho năm 2018. 

- Chưa quy định nguồn kinh phí không thực hiện khoán chi. 

- Tại điểm 4, Điều 8 khoán công tác phí hàng tháng cho thủ quỹ là không 

đúng quy định theo điểm 3, Điều 4, Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 

18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Tại điểm 4, Điều 14: Trung tâm quy định về sử dụng 2,5% “phần còn lại 

chi cho các viên chức quản lý đề án khuyến công được đưa vô phần thu nhập 

tăng thêm chung của Trung tâm” là không đúng quy định tại điểm 2b, Điều 14, 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ vì đây là khoản 

kinh phí không được giao tự chủ. Trong thực tế năm 2018, Trung tâm không thực 

hiện khoản chi này. 
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- Tại điểm 3, Điều 9, chi tiếp khách, Trung tâm nêu thực hiện theo Thông 

tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhưng Thông tư này đã được thay thế 

bởi Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính và có hiệu 

lực thực hiện từ 01/11/2018 nhưng Trung tâm chưa sửa đổi kịp thời Quy chế chi 

tiêu nội bộ. Mặt khác, Trung tâm là đơn vị tự chủ nhưng lại quy định việc tiếp 

khách phải được sự nhất trí của Giám đốc Sở là không phù hợp với tình hình thực 

tế của Trung tâm. 

- Đa số các khoản khoán chi đều có mức chi ngang bằng với mức quy định 

của Nhà nước, chưa tạo điều kiện để tiết kiệm kinh phí. 

- Các nội dung quy định về công tác phí, tiếp khách, hội nghị có sự trùng 

lắp hoặc nêu các điều kiện không phù hợp với Trung tâm. Tại điểm 1.3, Điều 9 

ghi hỗ trợ tiền đi lại cho giảng viên mời theo Điều 9, Quy chế này nhưng cả Điều 

9 không có nội dung nào quy định việc đi lại. 

1.3. Về thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ:  

Nhìn chung, Trung tâm đã thực hiên đúng Quy chế chi tiêu nội bộ được 

ban hành, nhưng do nội dung ban hành chưa đúng quy định, hoặc không phù hợp 

nên có một số nội dung chi sai quy định như chi tiếp khách, chi tiền khoán công 

tác phí hàng tháng (nội dung chi tiết theo các phần thanh tra có liên quan dưới 

đây).  

2. Thanh tra việc quản lý và sử d ng nguồn kinh phí thực hiện tự chủ 

 ể chi thường xuyên: 

 Trong năm 2018, Trung tâm được Sở Công Thương Bình Định phân bổ 

nguồn kinh phí NSNN hoạt động tự chủ, không tự chủ tại các quyết định giao dự 

toán thu, chi sau: Quyết định số: 4568/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND 

tỉnh Bình Định; Quyết định số: 190/QĐ-SCT, ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở 

Công Thương Bình Định.  

Kết quả thanh tra như sau: 

ĐVT: Đồng VN 

Stt Nội dung 

Kinh phí  

Chênh lệch  
Theo 

BCQT 
Kiể tra 

1 2 3 4 5=4-3 

I Số dư năm trước chuyển sang 13.320.487 13.320.487 0 

II Dự toán giao trong năm 853.000.000 853.000.000 0 

1 Trong đó: chi thường xuyên 832.000.000 832.000.000 0 

2 Trích CCTL 21.000.000 21.000.000 0 
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III Kinh phí được sử dụng trong năm 866.320.487 866.320.487 0 

IV Kinh phí đã sử dụng trong năm 846.586.084 845.386.084 -1.200.000 

1 Trong đó: Lương & khoản phụ cấp, 

đóng góp khác theo lương  

607.226.239 607.226.239 0 

- Theo lương cơ sở 1.300.000đ 592.640.155 592.640.155  

- CCTL theo mức 1.390.000đ 14.586.084 14.586.084  

2 Chi hoạt động chuyên môn 95.540.635 94.340.635 -1.200.000 

3 Trích lập các quỹ theo quy định 56.491.068 63.615.189 7.124.121 

- Quỹ khen thưởng- phúc lợi 41.080.220 41.080.220  

- Quỹ Phát triển sự nghiệp >=15% 15.410.848 22.534.969 7.124.121 

4 Chi thu nhập tăng thêm 87.328.142 80.204.021 - 7.124.121 

V Kinh phí chuyển sang năm sau 

(Kinh phí CCTL) 

19.734.403 19.734.403 0 

Nguyên nhân chênh lệch  

 Giảm: -1.200.000 đồng, do khoán chi công tác phí cho  thủ quỹ Trung tâm 

là đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số: 

40/2017/TT-BTC, ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị và tại Khoản 3, Điều 4 tại Quyết định số 

72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/ 2017 của UBND tỉnh Bình Định quy định mức 

chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình. 

 Ngoài ra, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp loại 3, theo quy định tại Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ phải thực hiện trích đủ 15% 

chênh lệch thu chi cho quỹ phát triển sự nghiệp, sau đó mới thực hiện trích các 

quỹ khác, chi thu nhập tăng thêm. Năm 2018, Trung tâm trích quỹ phát triển sự 

nghiệp chưa đủ 15%,  với số tiền trích còn thiếu là: 7.124.121 đồng. 

Các khoản chi phúc lợi, khen thưởng, thu nhập tăng thêm Trung tâm chi 

trực tiếp từ chi hoạt động hoặc chi phí trước khi tính chênh lệch thu chi là chưa 

đúng quy định. 

 3. Thanh  tra việc quản lý và sử d ng nguồn hoạt  ộng  inh doanh 

dịch v  tư vấn:  

Theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm được ban hành kèm 

theo Quyết định số: 808/QĐ-CTUBND ngày 08/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Định, Trung tâm được hoạt động dịch vụ tư vấn. Trong năm 2018, Trung 
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tâm đã thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến công và phát triển công 

nghiệp gồm:  

+ 01 hợp đồng dịch vụ tư vấn số 03/2017/HĐTV với Sở Công Thương 

Bình Định về thực hiện công việc “ Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2035”. 

+ 05 Hợp đồng tư vấn, lập báo cáo kiểm toán năng lượng cho 05 đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả thanh tra như sau:                                               

 ĐVT: Đồng VN 

Stt Nội dung 

Kinh phí  

Chênh lệch 

Theo báo cáo Kiể  tra 

1 2 4 5 6=5-4 

1 Tổng doanh thu từ nguồn DV 411.130.000 411.130.000 0 

2 Tổng chi hoạt động trong năm 404.283.709 395.883.256 -8.400.423 

a Chi phí sản xuất kinh doanh 388.131.179 379.730.726 -8.400.423 

- Chi phí nhân công 100.000.000 100.000.000 0 

- Chi phí Vật tư, công cụ 130.597.272 130.000.000 -597.272 

- Chi phí hoạt động khác 157.533.909 149.730.000 -7.802.728 

b Chi phí tài chính 1.398.436 1.398.436 0 

c Chi phí khác (trả nợ thuế) 502.936 502.936 0 

d Lỗ từ hoạt động KD năm trước 2.079.978 2.079.978 0 

e Thuế thu nhập DN: 20% 3.803.494 3.803.494 0 

g Các khoản trích nộp theo quy định 8.367.686 8.367.686 0 

- Trích CCTL: 40% 6.085.590 6.085.590 0 

- Quỹ Phát triển sự nghiệp: 15% 2.282.096 2.282.096 0 

3 Số dư chuyển năm sau (Quỹ thu 

nhập TT) 

6.846.291 6.846.291 0 

Nguyên nhân chênh lệch  
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 Giảm: 8.400.423 đồng, chi phí tiếp khách cho hoạt động kinh doanh dịch 

vụ không trái quy định, nhưng các khoản chi phí tiếp khách này không có sự 

đồng ý, nhất trí  của Giám đốc Sở theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. 

4  Thanh tra việc quản lý, sử d ng nguồn  inh phí NSNN cấp  ể thực 

hiện nhiệ  v   huyến công ( inh phí  hông tự chủ): 

Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ khuyến 

công địa phương được thực hiện theo Quyết định 1403/QĐ-UBND ngày 

27/4/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án khuyến công năm 

2018, Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018, Quyết định số 190/QĐ-SCT ngày 

29/12/2017 của Sở Công Thương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2018. 

Tình hình quản lý và sử dụng nguồn kinh phí NSSN cấp như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

 Theo số 

BCQT  
Theo số KT 

 Chênh 

lệch  

 

1 Số dư năm trước chuyển sang                      -                        -    
                   

-    

2 Kinh phí giao trong năm 2.700.000.000 2.700.000.000 
                   

-    

3 Kinh phí được giảm, trừ - -     -    

4 Kinh phí được sử dụng trong năm 2.700.000.000 2.700.000.000  

5 
Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán trong năm 
2.391.253.520 2.387.398.439 -3.855.081 

6 Kinh phí còn thừa cuối năm 308.746.480 308.746.480 - 

 Kinh phí hủy tại Kho bạc 308.746.480 308.746.480 - 

Nhìn chung, Trung tâm sử dụng kinh phí đúng nội dung, định mức chi tiêu 

theo các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên còn có sai sót như: Đối với 

1,5% kinh phí khuyến công cấp cho cơ quan quản lý kinh phí khuyến công (Sở 

Công Thương) để chi công tác phí, xăng xe,…đi kiểm tra, nghiệm thu các đề án, 

một số chứng từ chi công tác phí vì các địa điểm đến công tác không thuộc đối 

tượng được hỗ trợ kinh phí khuyến công với số tiền: 3.855.081 đồng. (Chi tiết ở 

biểu số 1) 
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5. Thanh tra việc quản lý, sử d ng nguồn kinh phí mua sắ  tài sản  

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản được thực hiện theo Quyết định số 

190/QĐ-SCT ngày 29/12/2017 của Sở Công Thương, Quyết định số 79/QĐ-STC 

ngày 24/4/2018 và Quyết định số 81/QĐ-STC ngày 23/4/2018 của Sở Tài chính. 

Tình hình quản lý và sử dụng nguồn kinh phí mua sắm tài sản: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

 Theo số 

BCQT  
Theo số KT 

 Chênh lệch  

 

1 Kinh phí giao trong năm 45.000.000 45.000.000                    -    

2 
Kinh phí được sử dụng trong 

năm 
45.000.000 45.000.000 - 

3 
Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán trong năm 
44.699.400 44.699.400 - 

4 Kinh phí còn thừa (hủy) 300.600 300.600 - 

Trung tâm sử dụng nguồn kinh phí này đúng mục đích. 

 6  Thanh tra việc chấp hành pháp luật về  ế toán   

- Việc t  ch c bộ  áy  ế toán, bố trí người là   ế toán   

Bộ phận tài chính kế toán của Trung tâm thuộc Phòng Hành chính-Tổng 

hợp và được giao cho một viên chức phụ trách. Cán bộ làm công tác kế toán đầy 

đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ để làm công tác kế toán. Quy mô nhân sự làm công 

tác tài chính - kế toán phù hợp với quy mô và tình hình quản lý các nguồn kinh 

phí của Trung tâm. 

- Việc áp d ng chế  ộ  ế toán, tài  hoản  ế toán  

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng chế độ kế toán theo 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và tuân thủ các quy định của 

Luật kế toán. Trung tâm thực hiện hạch toán kế toán với hình thức Nhật ký chung 

theo phần mềm kế toán, đúng chế độ kế toán hiện hành.  

- Việc chấp hành quy  ịnh về hạch toán, ch ng từ, s  sách  ế toán, 

bảo quản, lưu trữ tài liệu  ế toán  

Chứng từ kế toán được xác lập đầy đủ, rõ ràng, đúng biểu mẫu, lưu trữ bảo 

quản tốt nhưng việc đánh số thứ tự chứng từ chi không theo một hệ thống chung 

mà phân ra đến 5 loại chứng từ chi là không phù hợp, khó kiểm soát, quản lý.  Sổ 

sách kế toán, được lập đầy đủ, đúng biểu mẫu rõ ràng. Báo cáo quyết toán được 

lập kịp thời, đầy đủ các biểu mẫu, đúng thời gian quy định.  
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Công tác hạch toán kế toán nhìn chung là đúng nhưng còn phản ánh chưa 

phù hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh là hạch toán nguồn kinh phí khuyến công 

quốc gia vào tài khoản 611 – Chi hoạt động. Việc hạch toán này không đúng quy 

định tại khoản 3c, Điều 8, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 

18/02/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, nay được thực hiện theo 

khoản 3, Điều 13 Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra một số chứng từ đơn vị hạch toán chưa đúng nội dung quy định như: có 

sự lẫn lộn trong việc hạch toán giữa tài khoản 6422 và 6428.   

- Việc chấp hành quy  ịnh về lập, gửi và công  hai báo cáo tài chính  

Trong năm 2018, Trung tâm đã lập đầy đủ các biểu mẫu báo cáo tài chính 

gửi đến cơ quan quản lý đúng thời gian quy định. Thực hiện công khai báo cáo 

tài chính năm 2018 bằng văn bản thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức năm 

2019. Tuy nhiên, hình thức công khai chưa được đa dạng theo quy định của Bộ 

Tài chính tại Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, đặc biệt là kinh phí các 

chương trình khuyến công. 

* Sở Tài chính không tiến hành thanh tra nguồn kinh phí khuyến công 

quốc gia. 

III  KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  

Đoàn thanh tra đã tiến hành đối chiếu chi tiết từng nội dung các số liệu nêu 

trên với Trung tâm, được ký xác nhận cụ thể từng nội dung, chi tiết thanh tra. 

Tổng hợp số liệu, nội dung cuộc thanh tra đã được Đoàn thanh tra và Trung tâm 

ký Biên bản Kết thúc thanh tra ngày 02/5/2019 (có Biên bản). 

IV  KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THANH TRA  

   Ưu  iể  và  ết quả  ạt  ư c  

- Trung tâm đã thực hiện tương đối đầy đủ kế hoạch khuyến công đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. Đảm bảo các chương trình đúng nội dung, địa chỉ, thủ tục, 

chứng từ và thời gian thực hiện. Năm 2018 và trong thời gian qua, Trung tâm đã 

chú trọng thực hiện tốt công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, nhờ đó mà góp 

phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, gia tăng số lượng, quy mô các 

cơ sở sản xuất, làng nghề tiểu thủ công nghiệp được khôi phục và phát triển, giải 

quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên cũng có 04 chương trình chưa thực 

hiện được, trong đó đáng chú ý là chương trình đào tạo cho các cơ sở công 

nghiệp và chương trình truyên truyền phát triển công nghiệp trên đài truyền hình. 

- Trung tâm đã cố gắng thực hiện công tác tư vấn để góp phần giúp đỡ các 

cơ sở công nghiệp thực hiện các dự án, đồng thời tạo nguồn thu cho Trung tâm. 

- Quản lý tốt các nguồn kinh phí, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, 

hiệu quả, không tiêu cực, lãng phí. Khi chi tiêu chứng từ được xác lập đầy đủ, rõ 

ràng, chính xác, phản ánh đầy đủ vào sổ sách. Năm 2018, Trung tâm đã chi thu 

nhập tăng thêm cho người lao động số tiền: 87.000.000 đồng, thu nhập tăng thêm 

bình quân của ngừời lao động: 727.000 đ/người/tháng. 
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2  Khuyết  iể , tồn tại  

2    Trong việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ  

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm được xây dựng tương đối đầy đủ, 

chi tiết. Tuy nhiên, còn có sai sót như: 

- Chưa dự kiến (dự toán) được tổng mức, chi tiết và nội dung các khoản 

thu, chi năm 2018. 

- Chưa quy định nguồn kinh phí không thực hiện khoán chi.  

- Một số nội dung không đúng quy định: Khoán tiền công tác phí hàng 

tháng cho thủ quỹ; quy định về sử dụng 2,5% quản lý đề án khuyến công. 

- Một số nội dung không phù hợp với tình hình Trung tâm: chi tiếp khách, 

chi, chi tập huấn. 

- Các khoản khoán chi, đa số là mức khống chế chứ chưa thực sự khoán 

chi để khuyến khích tinh thần tiết kiệm. 

- Còn một số lỗi trong quá trình soạn thảo.  

2.2. Trong việc sử d ng nguồn  inh phí ngân sách cấp  

- Sử dụng nguồn NSNN cấp tự chủ về tài chính chi khoán tiền công tác phí 

hàng tháng cho thủ quỹ số tiền: 1.200.000 đồng. 

- Chi tiền công tác phí không phù hợp từ nguồn NSNN cấp không tự chủ 

tài chính (kinh phí khuyến công) số tiền: 3.855.081 đồng. 

- Chưa trích đủ 15% chênh lệch thu chi cho quỹ phát triển sự nghiệp với số 

tiền còn thiếu là: 7.124.121 đồng. 

 2 3  Trong việc sử d ng các nguồn  inh doanh dịch v   

 Chi tiếp khách từ hoạt động kinh doanh dịch vụ số tiền: 8.400.423 đồng 

trái quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ. 

2.4. Trong việc chấp hành pháp luật về  ế toán  

Phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa phù hợp chế độ kế toán. 

Nhìn chung, việc quản lý thu chi chưa chặt chẽ để xảy ra sai phạm trong 

công tác quản lý tài chính năm 2018 tại Trung tâm thuộc trách nhiệm của giám 

đốc Trung tâm, kế toán và các cá nhân khác có liên quan. 

V  CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG    

Không có 

VI  NHỮNG Ý KIẾN CÒN KHÁC NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN 

ĐOÀN THANH TRA   

Không có 

VII  KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: 
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1.1. Căn cứ kết quả thanh tra, Trung tâm tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá 

nhân có liên quan, rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt ngay 

những khuyết điểm, tồn tại. 

1.2. Chỉ đạo bộ phận kế toán phải liên tục cập nhật chính sách, chế độ tài 

chính mới ban hành để áp dụng; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  

1.3. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trung tâm từ năm 2019 trở đi khắc phục những tồn tại đã nêu, đúng 

với quy định hiện hành, phù hợp với tình hình của đơn vị. 

1.4. Sử dụng chênh lệch thu chi năm 2019 để trích đủ quỹ phát triển sự 

nghiệp năm 2018 trích còn thiếu số tiền: 7.124.121 đồng. 

1.5. Không thu hồi khoản chi tiếp khách, chi công tác phí sai quy định với 

tổng số tiền là: 13.455.504 đồng  nhưng Trung tâm cần rút kinh nghiệm không để 

xảy ra sau này. 

1.6. Công khai Kết luận thanh tra theo quy định. 

2  Đối với Sở Công Thư ng: 

Chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm thực hiện Kết luận thanh tra. Thực hiện 

việc kiểm tra xét duyệt quyết toán hàng năm cho Trung tâm chặt chẽ hơn. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân 

sách tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và Sở Công Thương tổ chức thực 

hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản (theo đề cương báo 

cáo kèm theo) cho Sở Tài chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết 

luận thanh tra./.                                                                       

Nơi nhận:                               KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 

- Sở Công Thương; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Phó GĐ Nguyễn Văn Hưng;  

- Lưu: VT, HCSN, TT, Websiete Sở, Chánh TT, Đoàn TT.   

 

  

          Nguyễn V n Hưng 
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