UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1558 /SGDĐT-KHTC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện
kiến nghị kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính
Căn cứ Thông báo số 477/TB-KVIX ngày 23 tháng 10 năm 2019 của
Kiểm toán Nhà nước khu vực IX về kết quả kiểm toán tại Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Đồng Tháp;
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Kết luận kiểm toán năm 2018.
Sở Giáo dục và Đào tạo (viết tắt Sở GDĐT) báo cáo kết quả thực hiện
kiến nghị kiểm toán như sau:
1. Xử lý tài chính, số tiền 3.338.031.222 đồng
Sở GDĐT đã thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính số tiền
3.338.031.222 đồng, cụ thể như:
- Căn cứ đề nghị của Sở GDĐT về nhu cầu kinh phí thực hiện tăng mức
lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5
năm 2019 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công
chức, viên chức và lực lượng vũ trang (theo Công văn số 1089/SGDĐT-KHTC
ngày 20 tháng 8 năm 2019), Sở Tài chính thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện
cải cách tiền lương năm 2019 (theo Biên bản thẩm định số 49/STC-HCSN ngày
03 tháng 10 năm 2019), trong đó đã giảm trừ nguồn cải cách tiền lương từ tỷ lệ
trích lập 40% nguồn thu học phí của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT số
tiền 3.287.921.982 đồng (theo số kiến nghị kiểm toán). Hiện tại Sở GDĐT đã
nhận Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2019 của Sở Tài chính (Thông báo số 433/STC-HCSN ngày 12/11/2019) và
phân bổ dự toán cho các đơn vị (theo Quyết định số 1003/QĐ-SGDĐT ngày
13/11/2019 của Sở GDĐT).
- Việc trích lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập học sinh 02 trường
THPT chuyên, Sở GDĐT giảm trừ nhu cầu kinh phí học bổng học kỳ 1 năm học
2019 - 2020 số tiền 218.008.800 đồng (theo Công văn số 1522/SGDĐT-KHTC
ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Sở GDĐT gửi Sở Tài chính thẩm định) tương
đương 8% nguồn thu học phí của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
106.056.000 đồng và Nguyễn Đình Chiểu 111.952.800 đồng, trong đó giảm trừ
học bổng khuyến khích học tập của học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Đình
Chiểu số tiền 50.109.240 đồng (theo kiến nghị kiểm toán). Hiện tại Sở GDĐT đã
nhận Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2019 của Sở Tài chính (Thông báo số 427/STC-HCSN ngày 11/11/2019) và

phân bổ dự toán cho các đơn vị (theo Quyết định số 1006/QĐ-SGDĐT ngày
13/11/2019 của Sở GDĐT).
2. Chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tài chính công, tài sản công
2.1. Đối với Sở GDĐT
Sở GDĐT đã thực hiện kiến nghị kiểm toán, cụ thể như:
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án cho thuê tài sản, tổng
hợp gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ
trương, phương án cho thuê tài sản. Cụ thể theo các văn bản như:
+ Hướng dẫn các đơn vị lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh
doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết từ năm học 2019 - 2020 (theo Công văn số
585/SGDĐT-KHTC ngày 06/5/2019 của Sở GDĐT).
+ Đề nghị Sở Tài chính thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào mục
đích cho thuê đối với các đơn vị trực thuộc Sở (theo Công văn số 1006/SGDĐTKHTC ngày 02/8/2019 của Sở GDĐT).
+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào
mục đích cho thuê đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (theo Công văn số
1364/SGDĐT-KHTC ngày 11/10/2019, Công văn số 1507/SGDĐT-KHTC ngày
06/11/2019 của Sở GDĐT).
Đề án sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở GDĐT sẽ chỉ đạo
các đơn vị thực hiện phương án tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu từ
cho thuê tài sản công theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công số
15/2017/QH ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017
và Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016.
- Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện các nội dung:
+ Thực hiện giảm trừ tỷ lệ trích 40% nguồn thu học phí theo kiến nghị
kiểm toán vào nhu cầu kinh phí thực hiện tăng mức lương cơ sở theo quy định
tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019 (như báo cáo tại mục
1 Công văn này).
+ Chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng
tài sản công; công tác hạch toán, mở sổ theo dõi tài sản cố định. Lập và lưu trữ
đầy đủ hồ sơ mua sắm tài sản công, hồ sơ tiếp nhận, bàn giao tài sản để làm cơ
sở hạch toán tăng, giảm, xác định hao mòn và khấu hao tài sản (theo Công văn
số 1477/SGDĐT-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Sở GDĐT về thực hiện
kiến nghị của kiểm toán năm 2018).
+ Bố trí 8% nguồn thu học phí để thực hiện học bổng khuyến khích học
tập theo quy định tại Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm
2013 của Bộ GDĐT vào nhu cầu học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm
học 2019 - 2020 (như báo cáo tại mục 1 Công văn này).

- Về dự toán trích lập, theo dõi, quản lý và sử dụng nguồn thực hiện cải
cách tiền lương khi được Sở Tài chính hướng dẫn, Sở GDĐT sẽ chỉ đạo các đơn
vị thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định.
2.2. Đối với Trung tâm GDTX-KTHN và Trung tâm GDTX TP Sa Đéc
Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1477/SGDĐT-KHTC ngày 01 tháng
11 năm 2019, yêu cầu Trung tâm GDTX-KTHN và Trung tâm GDTX TP Sa
Đéc thực hiện kiến nghị của kiểm toán năm 2018, kết quả thực hiện, cụ thể như
sau:
- Kiến nghị kiểm toán đã thực hiện:
+ Các đơn vị xây dựng và hoàn thiện đề án cho thuê tài sản công gửi Sở
GDĐT tổng hợp, Sở Tài chính thẩm định, hoàn thiện và đang trình Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt.
+ Các đơn vị lập nhu cầu tiền lương tăng thêm năm 2019, trong đó đã
giảm trừ số liệu tài chính (theo kiến nghị kiểm toán) gửi Sở GDĐT tổng hợp gửi
Sở Tài chính thẩm định.
+ Trung tâm GDTX - KTHN đã điều chỉnh ghi tăng, giảm trên phần mềm
quản lý tài sản; chấm dứt và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để theo dõi Quỹ
phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ ổn định dự phòng thu nhập, Quỹ phúc lợi.
+ Các đơn vị đã chấm dứt và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để theo
dõi nguồn thu chăm sóc sức khỏe ban đầu.
+ Trung tâm GDTX TP Sa Đéc đã xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài
sản công theo hướng dẫn tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính;
hoàn thiện và lưu giữ biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản từ trường THCS Hùng
Vương.
- Kiến nghị kiểm toán đang thực hiện:
Trung tâm GDTX TP Sa Đéc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền quản
lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở hữu nhà nước của đơn vị từ trường THCS Hùng
Vương.
Lý do: Trung tâm GDTX TP Sa Đéc đang liên hệ các cơ quan chức năng
để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận.
- Kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện:
Các đơn vị chưa thực hiện tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu
cho thuê tài sản công theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công số
15/2017/QH ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017
và Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016.
Lý do: Sở GDĐT đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án cho
thuê tài sản công của các đơn vị.
(Chi tiết kèm theo Báo cáo và minh chứng của các đơn vị)

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán năm 2018, Sở
GDĐT gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NG, 3b.
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