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THÔNG BÁO
Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật
trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và
mua sắm công tại Đài Phat thanh - Truyền hình Bạc Liêu

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu ban hành
Kêt luận thanh tra số 19/KL-TTT thanh tra việc chấp hành phấp luật trong công
tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công tai Đài
Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu.
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01 tháng 7 năm
2010 quy định về công khai Kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số
86/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực
hiện Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về công khai Kết
luận thanh tra.
TL'
Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu thông báo Kết luận thanh tra như sau:
I. NỘI DƯNG THANH TRA
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài
chính; đâu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công tại Đài Phát thanh - Truyền
hình Bạc Liêu.
II. NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA
Thời gian qua Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu được sự quan tâm,
lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh và sự phối kết họp tốt
giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên
truyên chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động của chính
quyền địa phương tới các tầng lóp nhân dân; cổ vũ, phát huy vai trò to lớn của
nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội; quảng bá hình ảnh, thu hút các nguồn
lực trong và ngoài tỉnh góp sức xây dụng và phát triển quê hương, đất nước. Tuy
nhiên, trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm
công tại Đài Phát thanh - Truyền hình còn những mặt hạn chế, thiếu sót như:
1. Công tác quản lý, sử dụng tài chính
Trích cải cách tiền lương chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số
103/2016/TT-BTC và Thồng tư số 76/2017/TT-BTC, số tiền trích cải cách tiền
lương chưa đầy đủ là 2.087.686.127 đồng, trong đó phần nợ chưa thu hồi là
349.803.308 đồng, số tiền phải trích và nộp lại nguôn cải cách tiên lương theo
quy định là 1.737.882.819 đồng.

Chưa kịp thời thu hồi các khoản nợ của các tổ chức, cá nhân (phát sinh
trước năm 2015) đã đưa vào nguồn thu sự nghiệp là 874.508.270 đông (cỏ danh
sách các đổi tượng nợ). Các cá nhân trực tiếp quản lý chịu trách nhiệm thu và
nộp kinh phí đơn vị, cần phải có giải pháp thu hồi, xử lý dứt điểm các khoản nợ
theo quy định.
- Các khoản chi chưa đảm bảo chế độ tài chính quy định, cần chấn chỉnh,
rút kinh nghiệm trong thời gian tới, cụ thế:
+ Thanh toán công tác phí khoán hàng tháng chưa đảm bảo chế độ tài chính
quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC với số tiền 65.600.000 đồng.
+ Thanh toán vượt định mức quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số
61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính Phủ về chế độ nhuận bút và chưa
đảm bảo chế độ quy định, tổng cộng số tiền là 34.372.500 đồng.
+ Thanh toán vượt 50% giá trị họp đồng thực hiện phim tài liệu, chưa
đảm bảo chế độ quy định với số tiền 21.500.000 đồng.
- Các nội dung thanh toán sai chế độ tài chính quy định, vượt định mức
cần phải xuất toán thu hồi nộp ngân sách, cụ thể:
+ Thanh toán sai nội dung dự toán được giao, chi công tác phí cho phóng
viên thời sự số tiền 34.757.000 đồng.
+ Chi thu nhập tăng thêm khi nguồn kinh phí chưa đảm bảo theo quy định
tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP với số tiền là 580.882.216 đồng.
+ Chi hỗ trợ tiền điện thoại cố định, di động cho một số trường họp sai và
vượt đinh mức quy đinh tại Quyết định số 17/VBHN-BTC với số tiền 244.650.000
đồng.
Những hạn chế, thiếu sót trên cho thấy, trách nhiệm điều hành của Ban
lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu chưa cương quyết trong chỉ đạo
xử lý nợ phải thu khó đòi trong thời gian dài; công tác quản lý tài chính đã qua
còn nhiều bất cập nhưng chưa kịp thời điều chỉnh phù họp với tình hình thực tế
làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. cần rút kinh nghiệm, chấn chỉnh để
thanh toán, thu hồi, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và nộp vào kinh phí đơn vị
dứt điếm trong thời gian sớm nhất.
2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công
Đài Phát thanh - Truyền hình trực tiếp quản lý dự án khi chưa đảm bảo
điều kiện về năng lực theo quy định Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số
59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, N ghĩ định số 100/2018/NĐ-CP
của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm tra quyết toán, thực hiện thủ tục xin bố trí
vốn và kết hợp với Kho bạc Nhà nước tiếp tục thanh toán dứt điểm các chi phí
còn nợ với tổng số tiền là 213.353.575 đồng tại Dự án Hệ thống lưu trữ qua
Sever tổng thể; thực hiện thủ tục xin bố trí vốn với số tiền 10.290.094.000 đồng
tại Dự án Mua sắm xe truyền hình lưu động, tránh nợ đọng trong đầu tư công.
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III.

KIẾN NGHỊ

Từ những nội dung kết luận trên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến
nghị thực hiện một số nội dung sau:
1. Chấn chỉnh công tác quản lý
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc khắc phục theo nội dung Kết
luận thanh tra về kiến nghị thu hồi tiền của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, chấn
chỉnh, rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý tài chính,
đâu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công đã qua.
- Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính,
nhất là việc trích cải cách tiền lương và thu hồi các khoản nợ phải thu kéo dài
qua nhiều năm để nộp vào kinh phí cho đơn vị nhằm đảm bảo trong việc thanh,
quyết toán đúng quy định.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đầu tư xây
dựng đúng theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản
hướng dẫn có liên quan. Khi làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án cần chú ý đến
năng lực thực hiện theo đúng quy định.
2. Kiến nghị xử lý hành chính
- Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu cần rút kinh
nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị .thời
gian qua còn có những hạn chế, thiếu sót như phân tích trên.
- Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu chỉ đạo kiểm
điểm rút kinh nghiệm các Trưởng phòng và cá nhân (tại thời điểm để xảy ra hạn
chế, thiếu sót) trong công tác tham mưu chưa kịp thời dân đên các tô chức, cá
nhân nợ không có khả năng thu hồi; chưa cân đối được kinh phí nhưng chi thu
nhập tăng thêm bằng nguồn cải cách tiền lương; thanh toán một sô khoản tiên
nhuận bút sai chế độ, sai định mức, sai nội dung nguôn kinh phí được giao; tham
mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ có một số khoản chi chưa phù hợp theo
quy định.
3. Kiến nghị xử lý kinh tế
3.1. Kiến nghị thu hồi
Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu và các cá nhân có trách
nhiệm nọp các khoản vi phạm với tổng số tiền 860.289.216 đồng vê tài khoản
tạm giữ cua Thanh tra tỉnh, số hiệu 3949.0.1033548.00000 mở tại Kho bạc Nhà
nước tỉnh Bạc Liêu, cụ thê:
- Thanh toán sai nội dung dự toán được giao số tiền 34.757.000 đồng từ
nguồn kinh phí Đê án nâng cao chất lượng chương trình truyền hình.
- Chi thu nhập tăng thêm khi nguồn kinh phí chưa đàm bảo theo quy đinh
là 580.882.216 đồng.

,

- Chi hỗ trợ tiền điện thoại cố định, di động cho một số trường hợp sai và
vượt đỉnh m ưc quy định 244.650.000 đồng.
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3.2. Kiến nghị khắc phục
- Chỉ đạo thu hồi các khoản nợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định,
với số tiền là 874.508.270 đồng.
- Chỉ đạo thực hiện trích và nộp lại nguồn cải cách tiền lương theo quy
định 1.737.882.819 đồng (sổ tiền trích chưa thu hồi được nợ).
Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm tra quyết toán, thực hiện thủ tục xin bố trí
vốn và kết họp với Kho bạc Nhà nước tiếp tục thanh toán dứt điêm các chi phí
còn nợ tồng số tiền là 213.353.575 đồng tại Dự án Hệ thống lưu trữ qua Sever
tổng thể; thực hiện thủ tục xin bố trí vốn với số tiền 10.290.094.000 đồng tại Dự
án Mua sắm xe truyền hình lưu động.
3.3. Kiến nghị chấn chỉnh
- Cần xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo theo tiêu chuẩn, định
mức, đối tượng theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục VII Thông tư số 71/2006/TTBTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Việc thanh toán công tác phí khoán hàng tháng phải đảm bảo đối tượng
theo quy định của Bộ Tài chính số tiền là 65.600.000 đồng.
- Việc thanh toán phải theo định mức quy định về chế độ nhuận bút với số tiền
34.372.300 đồng.

- Thanh toán phải áp dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ, tránh trường hợp
áp dụng chi vượt giá trị họp đồng với số tiền 21.500.000 đồng như đã qua.
- Chứng từ thanh, quyết toán phải đảm bảo theo chế độ, định mức tài
chính quy định.
Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong
công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công tại
Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu./ty
N ơi nhận:
- BLĐ Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Phòng GS, K T & X LSTT;
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Thông tin của Thanh tra tình);
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