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Tiếp nhận Văn bản số 672/STC-QLNS ngày 23/3/2020 của Sở Tài chính 

về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước niên độ ngân sách địa 

phương năm 2017 và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 trở về 

trước, 

Sau khi kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

tại Văn bản trên, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo như sau:  

1. Tình hình, kết quả thực hiện: 

a) Đối với kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước đối với Chi nhánh Công 

ty Cổ phần ô tô Phú Khang: 101.954.493 đồng: 

- Đây là khoản thu hồi do kiểm toán ngân sách niên độ 2015 xác định lại 

thu nhập chịu thuế, là khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng 

sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần ô tô Phú Khang, theo quy định khoản này 

không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, sau khi có kết luận và kiến nghị 

của đoàn kiểm toán, mặc dù Chi cục thuế huyện đã áp dụng nhiều biện pháp đôn 

đốc, cưỡng chế như: Phong tỏa tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không 

còn giá trị sử dụng...nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn không thực hiện. 

- Nguyên nhân: Tình hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ 

phần ô tô Phú Khang tại Ninh Thuận thời gian vừa qua đình trệ, thua lỗ kéo dài, 

mất khả năng cân đối tài chính và hiện nay đã chính thức ngưng hoạt động. 

b) Đối với kiến nghị: Tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho dự án Trung tâm 

cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam đã hết nhiệm vụ chi 185.436.236 đồng. Nội 

dung này, UBND huyện có Văn bản số 1286/UBND-KT ngày 03/6/2019 gửi Sở 

Tài chính tổng hợp, cụ thể nội dung như sau:  

- Để thực hiện dự án Trung tâm cụm xã Nhị Hà, ngày 11/12/2009 UBND 

tỉnh ban hành Q uyết định số 4669/QĐ-UBND phân bổ tạm ứng cho huyện 

Thuận Nam là 03 tỷ đồng. Đến ngày 28/01/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết  

định số 317/QĐ-UBND điều chỉnh từ tạm ứng sang thực phân bổ cho UBND 

 

V/v báo cáo thực hiện 

kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước 



huyện là 2,5 tỷ đồng. Theo đó, số tiền còn lại 500 triệu đồng vẫn tiếp tục theo 

dõi tạm ứng tại ngân sách huyện.  

- Đến thời điể m này , UBND huyện đã quyết toán c ông trình trên với số 

tiền: 2.814.563.764đ. Do vậy số kinh phí quyết toán: 185.436.236đ 

(3.000.000.000đ - 2.814.563.764đ) vẫn phải theo dõi tại tài khoản tạm ứng và 

được Đoàn kiểm toán đề nghị thu hồi. 

2. Đề xuất, kiến nghị: Từ những tồn tại nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện 

đề xuất, kiến nghị Sở Tài chính một số nội dung nhằm tiếp tục thực hiện những 

kiến nghị của kiểm toán trên địa bàn huyện, như sau: 

- Tổng hợp báo cáo Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước về tình hình hoạt 

động kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần ô tô Phú Khang;  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh 

kế hoạch phân bổ vốn từ tạm ứng sang thực phân bổ (500 triệu đồng) để UBND 

huyện có nguồn vốn phân bổ kinh phí đã quyết toán cho các đơn vị hoàn trả tạm 

ứng số tiền 185.436.236đ; đồng thời hoàn trả ngân sách tỉnh số tạm ứng còn lại 

đang theo dõi tại ngân sách huyện từ năm 2009 đến nay, số tiền: 314.563.764 

đồng. 

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:        
 - Như trên; 

 - TT Huyện ủy; (B/c) 

 - TT HĐND huyện; (B/c) 

 - CT và các PCT UBND huyện; 

 - Phòng TC-KH; 

 - Chi cục Thuế Khu vực NP-TN; 

 - Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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