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KẾT LUẬN THANH TRA 

V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống  

tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam năm 2019 

 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 192/QĐ-SVHTTDL ngày 31/7/2020 

của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước 

trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

Hà Nam năm 2019; 

Từ ngày 18/8 đến ngày 25/9/2020, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 

tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam; 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 29/BC-ĐTTr ngày 15 tháng 10 năm 2020 

của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh Hà Nam, 

Giám đốc Sở kết luận như sau: 

I. Khái quát chung.  

Ngày 12/11/2018 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định số 2075/QĐ-

UBND về việc hợp nhất Nhà hát Chèo với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một 

phần kinh phí chi thường xuyên. Trung tâm giữ vị trí quan trọng trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, có chức năng tham mưu tổ chức các hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật quần chúng; triển khai chiếu phim; tuyên truyền các 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật Chèo; biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, bảo 

tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc; phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật và giải 

trí của nhân dân; cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện 

ảnh trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trong năm 2019, Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch công tác của ngành, đơn 

vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh. 

1. Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, 

chống tham nhũng. 
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Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-SVHTTDL ngày 26/12/2018 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019, 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch số 

32/KH-TTVHNT ngày 31/01//2019 về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2019. Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch 

như: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành 

và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên 

chức, người lao động; công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị...  

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách 

pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng 

trong công chức, viên chức và người lao động. 

Trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, các 

quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, 

hội nghị cán bộ, viên chức, cuộc họp cơ quan. Căn cứ Luật phòng chống tham 

nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007; Luật số 

27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, 

chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 (có hiệu lực ngày 01/7/2019); Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 

17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống 

tham nhũng; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng (có hiệu 

lực từ ngày 15/8/2019); Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định quy chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập... đơn vị đã triển khai thực hiện và cụ thể hoá 

trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ; cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và chính 

quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan nhằm đưa các quy định của pháp 

luật vào thực tiễn công tác.  

Đồng thời, đơn vị đã quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, chính 

quyền các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung 

ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ 

Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng 
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cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quyết định số 

65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định 

hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 

13/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 

26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chương trình số 18-CT/TU ngày 13/4/2016 của 

Tỉnh ủy Hà Nam về công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020; 

Kế hoạch số 3700/KH-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 54/KH-

SVHTTDL ngày 26/12/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực 

hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2019… 

3. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hình thức quản lý, ứng dụng 

khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí.  

 a. Công tác quản lý, điều hành. 

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh ngoài lãnh đạo 

đợn vị còn có 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính-Tổng hợp, 

Phòng Nghệ thuật và Văn nghệ quần chúng, Phòng Tổ chức biểu diễn và Sự 

kiện, Phòng Tuyên truyền cổ động, Đoàn Nghệ thuật Chèo, Đội Chiếu phim lưu 

động. Đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc phù hợp với điều kiện công việc 

thực tế của đơn vị. Nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động được phân 

công cụ thể, dân chủ, công khai, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và vị trí việc 

làm đã được phê duyệt. Từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, viên chức, 

người lao động chịu trách nhiệm về các mảng công việc được giao. Phát huy 

tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính tự giác trong đơn vị. 

b. Công tác quản lý hành chính: 

Đơn vị đã chấp hành và làm tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản 

hóa thủ tục theo quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ biểu diễn, công tác; 

phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành tổ chức tốt các hội nghị, các đợt 

tập huấn nghiệp vụ, Liên hoan văn nghệ quần chúng, biểu diễn Nghệ thuật 

chuyên nghiệp. Công tác quản lý văn bản đi, đến được thực hiện đúng quy định. 

c. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị luôn đề cao ý thức trong công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn 

phòng phẩm, thực hiện tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, sử dụng máy điều 
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hòa hợp lý, đặc biệt tại phòng Hội trường 900 chỗ. Các phòng gửi, nhận văn bản 

qua hòm thư điện tử để triển khai công việc, đảm bảo thời gian, tiết kiệm ấn 

phẩm in.  

4. Việc công khai, minh bạch và chấp hành các quy định về mua sắm tài 

sản; quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công. 

4.1. Việc công khai, minh bạch hoạt động mua sắm tài sản; quản lý, sử 

dụng các khoản ngân sách, hỗ trợ, viện trợ, huy động, quản lý tài sản công. 

Đơn vị thực hiện công khai tài chính theo đúng Thông tư 61/2017/TT-BTC 

của Bộ Tài chính. Công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước ngay sau khi 

phân bổ dự toán; công khai quyết toán ngân sách nhà nước và các khoản kinh 

phí bổ sung trong năm sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt. Hình thức 

công khai tại Hội nghị Công chức viên chức hàng năm, công khai tại các cuộc 

họp của đơn vị. 

Đơn vị đã mở sổ theo dõi tài sản, theo dõi tổng nguyên giá, tính khấu hao, 

giá trị còn lại của tài sản; quản lý hạch toán trên bảng cân đối tài khoản, báo cáo 

tài chính đúng quy định của nhà nước; sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất 

được giao. Việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và tài sản khác được thực hiện 

theo kế hoạch và yêu cầu, đề xuất thực tế của các phòng. 

4.2. Về tài chính - ngân sách. 

4.2.1. Việc quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách. 

* Tổng kinh phí được cấp năm 2019:                             10.556.172.000đ  

      Trong đó: 

- Dự toán kinh phí đầu năm được giao:                                7.899.000.000đ 

      + Nguồn chi thường xuyên:                                            5.751.000.000đ 

      + Nguồn không thường xuyên:                                      1.960.000.000đ                

      + Nguồn đào tạo:                                                               188.000.000đ 

- Kinh phí bổ sung trong năm:                                             2.657.172.000đ 

      + Kinh phí tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào xuân Kỷ 

Hợi “Tết quê hương”:                                                                     1.000.000.000đ 

     + Kinh phí cấp bổ sung tổ chức chương trình “Đêm chung tay Tết vì 

người nghèo”:                                                                                    190.000.000đ 

     + Kinh phí cấp bổ sung tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak tại Tam Chúc:                                       

                                                                                                 353.000.000đ 

     + Kinh phí cấp bổ sung để dàn dựng 01 vở diễn và tham gia Liên hoan 

chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019:                                        881.000.000đ 

     + Nguồn kinh phí cấp bổ sung tăng lương:                          87.172.000đ 

     + Kinh phí cấp bổ sung phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm 

thực hiện chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2011-2020:      146.000.000đ 

* Tổng kinh phí quyết toán năm 2019:                          10.556.172.000đ 

     Gồm các khoản chi: 
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- Chi thường xuyên:                                                             5.751.000.000đ 

- Chi không thường xuyên:                                                  4.617.172.000đ 

- Chi đào tạo:                                                                           188.000.000đ 

4.2.2. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu: 

 * Nguồn thu:                                                                         849.432.804đ 

     - Thu từ biểu diễn:                                                             338.958.168đ 

     - Thu thuê hội trường:                                                       510.474.636đ 

 * Chi từ nguồn thu:                                                               849.432.804đ 

      - Nộp thuế TNDN:                                                               42.430.250đ 

     - Lệ phí môn bài:                                                                    6.000.000đ 

     - Tiền lương CB, HĐLĐ:                                                   196.550.080đ 

     - Thanh toán DV công cộng:                                                84.334.154đ 

     - Vật tư văn phòng:                                                                 7.745.286đ 

     - Thông tin, tuyên truyền liên lạc:                                        64.703.034đ 

     - Chi phí thuê mướn:                                                            40.572.000đ 

     - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn:                                9.785.000đ 

     - Mua sắm tài sản:                                                                  4.500.000đ 

     - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn:                                       346.029.000đ 

     - Chi khác:                                                                            46.784.000đ 

4.2.3. Đánh giá chung về việc quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ chi tài 

chính trong năm 2019. 

- Đơn vị thực hiện các khoản chi đúng theo nội dung dự toán được giao, 

các khoản thanh toán đều có hóa đơn chứng từ thể hiện cho từng nội dung thanh 

toán, các khoản thanh toán chấp hành theo định mức quy định của Bộ Tài chính 

và quy định của UBND tỉnh Hà Nam. 

- Đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 

4 năm 2006 của Chính phủ, hàng năm đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Đơn vị lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Misa, đã mở sổ theo 

dõi chi tiết từng nguồn kinh phí hoạt động, do đó việc cập nhật và hạch toán kịp 

thời, đúng quy định. Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học. 

- Đơn vị đã mở sổ sách theo dõi các nguồn thu, sử dụng hiệu quả, tiết 

kiệm và quyết toán theo đúng quy định. 

4.2.4. Kết quả kiểm tra cụ thể nội dung chứng từ thu, chi tài 

chính. 

Về cơ bản, các chứng từ kế toán chi được thực hiện theo đúng quy định. 

Các chứng từ thanh toán đã được các bộ phận chuyên môn xác nhận đầy đủ, cập 

nhật kịp thời. 

Tuy nhiên, một số chứng từ chưa bảo đảm theo quy định, cụ thể như sau: 

- Một số chứng từ thanh toán thiếu phiếu theo dõi nhập xuất kho: 
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+ Chứng từ thanh toán tiền mua cờ Phật giáo phục vụ tuyên truyền Đại lễ 

Vesak theo HĐ 0088363 ngày 09/7/2019, số tiền 77.000.000 đồng. 

+ Chứng từ thanh toán tiền mua cờ hồng kỳ phục vụ Hội nghị tổng kết 10 

năm chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới theo HĐ 0004916 ngày 

11/12/2019, số tiền 2.500.000 đồng. 

- Chứng từ thanh toán tiền mua thiết bị điện phục vụ sửa chữa hệ thống 

điện trong cơ quan theo HĐ 0076122 ngày 05/01/2019, số tiền 19.800.000 đồng. 

Tại Hợp đồng kinh tế 15/2018/HĐKT cập nhật thiếu chữ ký, đóng dấu của đại 

diện bên A. 

- Chứng từ thanh toán tiền mua thiết bị điện phục vụ sửa chữa hệ thống 

điện trong cơ quan theo HĐ 0080103 ngày 14/3/2020, số tiền 14.785.000 đồng. 

Tại Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 36/2019/TLHĐ chưa đóng dấu 

chữ ký của đại diện bên A. 

5. Việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định 

tại Điều 3 Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc hợp nhất Nhà hát Chèo với Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5.1. Các hoạt động chuyên môn. 

5.1.1. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan: 

 Năm 2019, công tác tuyên truyền cổ động trực quan của đơn vị có nhiều 

khởi sắc, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Bám sát sự chỉ đạo của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTTDL, đơn vị đã chủ động thiết kế maket tuyên 

truyền phù hợp với nhiều hình thức đảm bảo kịp thời, chính xác. 

Việc trang trí khánh tiết phục vụ các lễ kỷ niệm, hội nghị, liên hoan, hội 

thi, hội diễn luôn đảm bảo đẹp về hình thức, chính xác về nội dung. Điển hình 

như: Chương trình truyền hình trực tiếp "Đêm chung tay Tết vì người nghèo và 

nạn nhân chất độc da cam - Xuân Kỷ Hợi năm 2019"; Lễ phát động “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”; Lễ trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn 

hoá đọc” tỉnh Hà Nam năm 2019; Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà 

Nam năm 2019; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam lần 

thứ XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024; Liên hoan Tiếng hát giáo viên tỉnh Hà Nam 

năm 2019; Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông 

Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ lần thứ 7 tại tỉnh Hà Nam; Liên hoan Du lịch Làng 

nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ II năm 2019; Hội nghị tổng kết chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào 

thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020... Tổ chức 

Lễ phát động cuộc thi sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền chào mừng Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kỷ niệm 130 

năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2020).  
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Công tác xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao cũng 

được đơn vị triển khai có hiệu quả, huy động được nguồn lực xã hội hoá, nâng 

cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan, góp phần tiết kiệm 

được 90 triệu đồng ngân sách của nhà nước bằng huy động nguồn xã hội hóa. 

5.1.2. Hoạt động nghệ thuật và văn nghệ quần chúng: 

Tập thể cán bộ, diễn viên, nhạc công Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

đã tích cực tập luyện và tổ chức biểu diễn các trích đoạn, vở diễn, chương trình 

nghệ thuật tổng hợp phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trong và 

ngoài tỉnh. Sử dụng kinh phí dàn dụng vở chèo “Đất thiêng nơi Mả Dấu” và tập 

luyện vở “Bà Chúa Kho” tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 do Cục 

Nghệ thuật biểu diễn tổ chức tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 14/9-28/9/2019 theo 

đúng quy định pháp luật và Luật Ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tổ 

chức giảng dạy, đào tạo học sinh đối tượng I, thuộc Đề án tuyển sinh, đào tạo 

diễn viên nhạc công Nhà hát Chèo giai đoạn 2014-2020 theo kinh phí được 

UBND tỉnh phê duyệt theo Đề án. 

Trong năm, đơn vị đã tổ chức trên 73 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, biểu diễn doanh thu với gần 26.700 lượt khán giả đến xem. 

5.1.3. Hoạt động chiếu phim: 

Trong năm 2019, đơn vị đã chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động chiếu phim, 

hoàn thành kế hoạch công tác năm, trong đó tập trung tổ chức các đợt chiếu 

phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày 

lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, địa phương tại các xã trên địa bàn tỉnh. 

Tiêu biểu các đợt chiếu phim mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi. Chiếu phim 

phục vụ nhân dân các xã thuộc huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, 

Thanh Liêm và du khách thập phương về tham dự các lễ hội lớn của tỉnh, của 

địa phương; Đợt phim kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Quốc tế lao động 1/5; 65 năm 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); 129 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 72 năm ngày Thương binh Liệt 

sỹ; 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đợt phim nhân tháng hành 

động vì trẻ em, tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng 

chống ma túy... và thực hiện lồng ghép kết hợp chiếu phim với biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp tại các điểm, đơn vị tổ chức diễn các vở chèo diễn chương 

trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ nhân dân. 

5.1.4. Hoạt động xuất bản Bản tin: 

Xuất bản 04 số Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam chủ đề 

chào mừng Xuân Kỷ Hợi, chào mừng 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam 

thống nhất đất nước, 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2019) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 
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(27/7/1947 - 27/7/2019); 74 năm ngày truyền thống ngành Văn hoá (28/8/1945 - 

28/8/2019); chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 129 năm 

ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2019); 75 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày Hội 

quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). 

5.1.5. Hoạt động Nhà văn hóa: 

Năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục khai thác có hiệu 

quả thiết chế Nhà Văn hóa tỉnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, 

phục vụ các sự kiện, hoạt động do tỉnh và trung ương tổ chức tại Nhà Văn hóa 

như: Phục vụ các lễ kỷ niệm, các sự kiện, các đợt học tập nghị quyết, buổi nói 

chuyện chuyên đề, các hội nghị, liên hoan, hội thi, hội diễn, các đoàn nghệ thuật 

của Trung ương và tỉnh bạn về biểu diễn…  

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các lớp năng khiếu văn hóa - nghệ thuật 

trong dịp hè đạt kết quả tốt (nguồn thu chi trả một phần tiền điện, tiền nước và 

bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn). 

5.2. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp. 

5.2.1. Công tác cán bộ: 

Đơn vị sắp xếp, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng, 

đội, đoàn nghệ thuật sau hợp nhất. Rà soát, đề nghị xét tuyển viên chức đặc cách 

không qua thi tuyển và báo cáo công khai nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 

2019. Tổ chức Hội nghị đánh giá, tuyển chọn diễn viên, nhạc công sau đào tạo 

theo đề án tuyển sinh, đào tạo diễn viên nhạc công giai đoạn 2014-2020. 

Thực hiện đầy đủ các bước và lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm mới 03 lãnh đạo 

cấp phòng tại đơn vị. 

 5.2.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng: 

 Trong năm 2019, 11 lượt viên chức, người lao động được cử tham gia các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTTDL tổ 

chức; 10 viên chức đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật và 

điện ảnh. 

5.2.3. Chế độ chính sách, tiền lương:  

Năm 2019, đơn vị thực hiện chế độ chính sách, tiền lương theo đúng quy 

định của pháp luật và luật ngân sách. 

5.2.4. Công tác thi đua khen thưởng:  

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác năm, tổ chức 

thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên về 

công tác thi đua khen thưởng, phổ biến quy chế, các tiêu chí thi đua, khen 

thưởng của Sở VHTTDL năm 2019, bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua đơn vị sự 
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nghiệp, hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu và hình thức thi 

đua khen thưởng để phấn đấu trong năm và đạt kết quả cao. 

6. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đoàn kết xây dựng cơ quan. 

- Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt việc thực hiện Luật Viên chức, 

Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy tắc ứng xử trong ngành 

văn hóa, thể thao và du lịch tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; thực 

hiện nếp sống văn minh, thái độ ứng xử của cán bộ cơ quan trong quan hệ công 

tác và khách đến liên hệ công việc. 

- Các công việc cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được đưa ra bàn, thảo 

luận dân chủ nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Viên chức, 

người lao động trong đơn vị luôn có tinh thần phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau 

hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

7. Việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 

Đơn vị đã chấp hành việc xây dựng, triển khai thực hiện quy chế chi tiêu 

nội bộ. Hoạt động thu, chi tài chính luôn có sự thống nhất giữa Ban giám đốc, 

Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân và các bộ phận chuyên môn. Các chế độ 

chính sách đối với người lao động được giải quyết kịp thời như: tiền lương, tiền 

nhuận bút, công tác phí, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…  

8. Việc nhận và giải quyết đơn thư khiếu tố, xử lý tin báo về dấu hiệu 

tham nhũng. 

Trong năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh không có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, tin báo về dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, viên chức trong 

đơn vị. 

9. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong phòng, chống tham 

nhũng. 

Đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong công tác phòng, 

chống tham nhũng khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên; chấp hành tốt quy định 

về xây dựng, lưu trữ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán định kỳ và đột xuất. 

Tuy nhiên, một số báo cáo định kỳ của đơn vị chưa đảm bảo theo quy định tại 

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy 

định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng: nội dung báo cáo còn sơ sài, thiếu biểu mẫu. 

III. Kết luận. 

1. Ưu điểm: 

- Trong năm 2019, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã thực hiện tốt 

chính sách, pháp luật, nhiệm vụ chuyên môn, các quy định về công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đơn vị đã tham mưu 

cho Sở chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh, của ngành; dàn dựng những vở diễn, những chương trình ca múa nhạc 

tham gia các hội thi, hội diễn đạt kết quả; tổ chức tốt các đợt chiếu phim, chương 
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trình văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị và đời sống văn hoá tinh 

thần của nhân dân. 

- Đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy chế 

chi tiêu nội bộ và quy định của nhà nước; dân chủ, công khai, phát huy được 

tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động. Công đoàn, Ban 

thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao 

động. 

- Đơn vị đã xây dựng, triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy 

sử dụng điện, nước, xe ô tô, văn phòng phẩm… đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; 

Luôn quan tâm giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp 

cho viên chức, cán bộ hợp đồng kịp thời, đúng chế độ chính sách và quy định 

của nhà nước. 

- Đơn vị đã quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị 

được nhà nước trang bị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ 

chuyên môn. 

2. Tồn tại: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng trong đơn vị chưa thường xuyên cập nhật tại các cuộc 

họp, hội nghị. 

- Một số báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn 

vị chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 

10/6/2013.  

- Một số khoản chi chứng từ chưa đảm bảo theo quy định như: chứng từ 

thanh toán tiền mua cờ Phật giáo phục vụ tuyên truyền Đại lễ Vesak, chứng từ 

thanh toán tiền mua cờ hồng kỳ phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới thiếu phiếu theo dõi nhập xuất kho; chứng từ 

thanh toán tiền mua thiết bị điện phục vụ sửa chữa hệ thống điện trong cơ quan 

tại hợp đồng kinh tế cập nhật thiếu chữ ký, đóng dấu của đại diện bên A; chứng 

từ thanh toán tiền mua thiết bị điện phục vụ sửa chữa hệ thống điện trong cơ 

quan tại Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chưa đóng dấu chữ ký của 

đại diện bên A. 

IV. Biện pháp xử lý và khắc phục. 

Từ những đánh giá trên, lãnh đạo Sở yêu cầu đơn vị thực hiện ngay một 

số công việc cụ thể như sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường 

lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống 

tham nhũng tới cán bộ, viên chức, người lao động. Tiếp tục phát huy tính dân 

chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức triển khai thực hiện công việc và hoạt 

động thu chi tài chính trong cơ quan. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, đánh giá 
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trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng 

đầu đơn vị. 

- Nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống 

tham nhũng, nội dung, biểu mẫu đảm bảo quy định Thông tư số 03/2013/TT-

TTCP ngày 10/6/2013.  

- Yêu cầu thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ phận kế toán 

kiểm tra rà soát lại toàn bộ chứng từ chi trong năm 2019 để khắc phục, cập nhật 

dữ liệu còn thiếu như đã nêu trên.  

- Đơn vị cần theo dõi, quản lý tài sản cố định một cách khoa học và đầy 

đủ; đối với tài sản cố định hiện không còn sử dụng được đơn vị làm thủ tục báo 

cáo xin thanh lý theo quy định. 

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh khắc phục tồn tại, hạn chế và 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

27/11/2020. Giao Thanh tra Sở giám sát, đôn đốc đơn vị tổ chức thực hiện Kết 

luận thanh tra; Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở 

tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn về việc thực hiện chế độ, chính sách, 

nghiệp vụ kế toán tài chính đối với đơn vị, các đơn vị trực thuộc Sở, giúp các 

đơn vị trong quản lý điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Hà Nam; 

- Giám đốc Sở; 

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

- Phòng Tổ chức - Pháp chế; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Thanh tra Sở; 

- Đoàn Thanh tra; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Xuân Huy 
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