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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH   

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước 

về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà 

nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính 

doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ 

tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN của 

đơn vị, địa phương 

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; 

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và nhiều văn 

bản khác; Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức quán triệt, học tập và phổ biến sâu 

rộng những nội dung của Kết luận số 10-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Tiếp tục quán triệt và thực 

hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần 

thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 3 khóa X, triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng 

TTCP, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đối với ngành thanh tra trong công 

tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) như: 
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Công văn số 580/TTCP-C.IV gửi Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố về 

việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra; 

đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và giải pháp khắc phục và Chỉ thị số 

769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành chỉ đạo 

thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra.  

1.2. Việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý 

kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng 

Đảng ủy, Sở Tài chính không ban hành các văn bản nhưng triển khai, thực 

hiện các văn bản của Trung ương của tỉnh thông qua các cuộc hội nghị, tập 

huấn, chào cờ, các cuộc giao ban, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ. Các văn 

bản cụ thể được báo cáo ở phần chi tiết. 

1.3. Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Trong thời gian qua, công tác PCTN được Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở quan 

tâm chỉ đạo thường xuyên trên các khâu: triển khai, tuyên truyền chủ trương, 

thực hiện công tác PCTN, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng, đưa nội dung PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các buổi 

sinh hoạt chi bộ, giao ban trực báo, lồng ghép vào các cuộc họp để triển khai các 

biện pháp cụ thể trong công tác PCTN, lãng phí. Nhận thức tầm quan trọng của 

công tác phòng chống tham nhũng, Lãnh đạo Sở đã thể hiện vai trò tiên phong, 

gương mẫu, thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa tham nhũng, 

kịp thời tổ chức phổ biến, học tập, tuyên truyền giáo dục và quán triệt thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện phòng chống tham nhũng; chỉ đạo 

xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện kê khai 

minh bạch tài sản, thu nhập; tiến hành thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực dễ 

xảy ra tham nhũng. Vì vậy, trong thời gian qua chưa để xảy ra tình trạng tham 

nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức và phấn đấu không để xảy ra tình trạng 

tham nhũng trong cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.  

Trong năm 2019 đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Luật Phòng chống 

Tham nhũng 2018; Luật khiếu nại tố cáo tại giấy mời 151/STC-VP ngày 

19/9/2019. 

1.4. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

a) Việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra: 

Kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở năm 2019 được giám đốc sở phê duyệt 

tại Quyết định số  4904/QĐ-STC ngày 04/12/2018.  

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thực hiện một cuộc thanh tra trách 

nhiệm việc thực hiện Kết luận thanh số 3595/KL-STC và Quyết định xử lý số 

3596/QĐ-STC của sở Tài chính ngày 30/12/2014 tra tại Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh (nay là Thị xã Kỳ Anh). 
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c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản 

lý kinh tế, xã hội: 

- Việc triển khai kế hoạch thanh tra KTXH: Trong năm 2019 tiến hành 

Thanh tra toàn diện tại sở Nông nghiệp và PTNT; Thanh tra ngân sách Thị xã 

Kỳ Anh đã có kết luận và đang tiến hành Thanh tra Ngân sách huyện Thạch Hà 

(chưa có kết luận). Thời gian cuộc Thanh tra ngân sách Thạch Hà kéo dài là do 

đơn vị sáp nhập xã, giãn cách xã hội do dịch và là đơn vị Đại hội Đảng bộ điểm 

nên hoãn nhiều lần. 

d) Việc triển khai kế hoạch kiểm tra: Đã tiến hành kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về kế toán trên địa bàn huyện Can Lộc gồm các xã và các trường 

học; 

1.5. Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN (chỉ áp dụng đối 

với cấp huyện) 

1.6. Thực hiện công tác thông tin báo cáo về PCTN 

Công tác báo cáo về PCTN được báo cáo định kỳ đầy đủ theo quý, năm và 

báo cáo theo các công văn đột xuất của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh và Thanh tra 

Chính Phủ. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

2.1. Bảo đảm công khai, minh bạch 

2.1.1. Công tác cán bộ 

- Công khai phân bổ Chỉ tiêu biên chế;  

- Công khai thông tin tuyển dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị;  

- Công khai quy hoạch cán bộ;  

- Công khai thông tin luân chuyển, điều động;  

- Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB, CC, VC; 

- Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2019 về việc bổ nhiệm cán bộ. 

- Việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ 

luật CB, CC, VC; 

Tất cả các nội dung trên trong thẩm quyền sở Tài chính đề công khai các 

thông tin trên mạng thông tin nội bộ và thông báo  tại bảng tin của sở. 

2.1.2. Về lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước 

a. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính:  

- Về lĩnh vực quản lý đất đai, phí lệ phí, tài sản nhà nước: Đã tham mưu 

sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 25/12/2016 của 

HĐND tỉnh về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2019 (Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019); sửa đổi danh mục 
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tài sản mua sắm tập trung (Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019); 

Hoàn thiện phương án quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng, hình thức giao quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung và khoán kinh phí 

sử dụng xe ô tô phục vụ trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

trình UBND tỉnh; Tham mưu ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng và máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 

152/2017/NĐ-CP và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg.  

- Về chính sách hỗ trợ phát triển và các chính sách khác:  

Đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 147/2019/NQ-HĐND ngày 

15/7/2019 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Quyết 

định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về quy định quá 

trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của 

nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh; Chính sách thể thao thành tích cao; Chính sách đối với bóng đá Hà Tĩnh; 

Chính sách giảm nghèo; Chính sách việc làm, xuất khẩu lao động; Chính sách 

đối với các đối tượng cai nghiện; Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất các nhóm trẻ 

độc lập, nhóm trẻ tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Nghị quyết quy 

định tỷ lệ phân bổ, mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông...  

- Phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng: Đề án phát triển 

kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn 

NTM kiểu mẩu, điển hình về văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2019-2025; Cơ chế 

tạo nguồn lực xây dựng huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới 

đến năm 2021; Nghị quyết số:151/2019/NQ-HĐND; 156/2019/NQ-HĐND; 

164/2019/NQ-HĐND thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sát nhập  xã..   

 Ngoài ra, Sở đã tổ chức hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kịp thời các chính 

sách thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2019 - 2021; trình tự, thủ tục, thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; trình tự, hồ sơ, thủ 

tục thực hiện Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số 

chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng 

nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; Quy định chế độ tiếp khách 

nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong tỉnh; Quy chế vận động tài trợ để xây dựng cơ 

sở hạ tầng và trường học trên địa bàn. 

 b. Công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2019 
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Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Quyết định số 

2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân 

sách Nhà nước năm 2019; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

110/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà 

nước năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các Quyết định phân bổ và giao dự 

toán cho các ngành, các cấp, các đơn vị kịp thời, đúng quy định, đảm bảo về 

tổng mức và chi tiết theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

 c. Đánh giá về công tác thu, chi cân đối ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn năm 2019 vượt dự toán Trung 

ương và HĐND tỉnh giao, sau khi loại trừ phần ngân sách Trung ương hưởng, 

thì các cấp ngân sách địa phương được hưởng đạt 6.132 tỷ đồng, bằng 109% dự 

toán đầu năm. Do cơ cấu nguồn thu thực tế không đảm bảo theo dự toán (tiền 

đất tăng lớn, thuế phí giảm) nên phần ngân sách địa phương được hưởng (sau 

khi loại trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và các khoản ghi thu, ghi chi tiền 

thuê đất) hụt thu cân đối chung là 139 tỷ đồng; Tuy vậy tính riêng cân đối từng 

cấp ngân sách thì ngân sách tỉnh hụt thu rất lớn trên 227 tỷ đồng, ngân sách 

huyện xã tăng thu trên 88 tỷ đồng. 

- Về chi ngân sách: Trong điều kiện thuế, phí và thu khác đưa vào cân đối 

ngân sách không đạt kế hoạch (chủ yếu là cấp tỉnh và cục bộ một số huyện, xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn)  nhưng với các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu 

quả, tiết kiệm nên chi ngân sách các cấp địa phương cơ bản đảm bảo các nhiệm 

vụ chi theo dự toán được giao. Đáp ứng kịp thời nguồn lực thực hiện các Đề án, 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo 

quốc phòng - an ninh, đối ngoại; an sinh xã hội; BT, GPMB các dự án trọng 

điểm và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh ở địa phương. 

Công tác lập dự toán, điều hành thu chi ngân sách đều được công khai 

rộng rãi trên mạng thông tin nội bộ của đơn vị. 

d. Đối với công tác quản lý vốn đầu tư: 

- Đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 191 dự án, công trình; 

giá trị thẩm tra quyết toán đạt 5.562 tỷ đồng (trong đó tại Dự án Formoasa đạt trên 

1.200 tỷ, Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang: 805 tỷ); giảm so với giá trị đề nghị 

quyết toán 55,62 tỷ đồng (tỷ lệ giảm so với chủ đầu tư đề nghị quyết toán 0,99%); 

kiến nghị thu hồi vào ngân sách 33,534 tỷ đồng, đã thu hồi vào ngân sách 2,020 tỷ 

đồng. 

 - Phối hợp với KBNN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp đôn đốc các chủ 

đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình xây 

dựng cơ bản; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải ngân 
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của các dự án khởi công mới; thẩm định nguồn vốn đối với danh mục các dự án 

khởi công mới; Tổng hợp nợ XDCB đối với các dự án, công trình đã phê duyệt 

quyết toán; phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề tồn 

tại, vướng mắc về công tác quản lý đầu tư công. 

 - Tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình quyết toán dự án hoàn thành, 

chi phí quản lý dự án và các chương trình MTQG theo đề cương của Bộ Tài 

chính đối với 3 huyện Vũ Quang, Lộc Hà, Hương Khê; kịp thời chấn chỉnh tình 

trạng tồn đọng quyết toán ở cấp huyện. 

 - Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn 

NSNN theo niên độ ngân sách năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 

85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính. 

e. Về mua sắm tài sản công: 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán 2019; triển khai thực hiện công tác quản lý, điều 

hành và bình ổn giá, hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá, kê khai giá; 

thẩm định giá, niêm yết giá; Tham mưu thành lập và tham gia Hội đồng thẩm 

định Bảng giá đất tỉnh 2020-2024. Thẩm định đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai; đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường, dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh (không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế), giá dịch vụ 

giáo dục của Trường Mầm non - Đại học Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh. Thẩm định 

giá đất cụ thể đối với 06 dự án: Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và 

dịch vụ tổng hợp phía Đông Nam - giai đoạn 1 xã Kỳ Thư, Kỳ Tân, Kỳ Văn; 16 

lô đất thuộc dự án chỉnh trang đô thị phía đông kênh N1-9 tại phường Trần Phú.  

- Tổ chức đoàn kiểm tra, thẩm định, trình xem xét, phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương, và trung ương trên địa bàn tỉnh theo quy định 

Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và tổng hợp báo cáo 

Bộ Tài chính số liệu nhà, đất phục vụ thanh tra nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

-  Rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án tổng thể xử lý xe ô tô của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo Nghị định 

số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Rà soát, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện bán, thanh lý tài sản công các công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung, công trình hạ tầng thủy lợi và thực hiệc thanh lý, điều chuyển nhà cửa, ô 

tô, tài sản theo thẩm quyền tại các đơn vị HCSN; Quản lý và cấp phát hóa đơn 

bán hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước, hóa đơn thanh lý tài sản theo đúng quy 

định.  

- Hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp xử lý các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa 

phương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
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hồi đất; Đôn đốc, cập nhật việc kê khai trụ sở làm việc, xe ô tô và các tài sản 

khác có giá trị trên 500 triệu đồng; Thẩm định chi phí hàng tịch thu cho các đơn 

vị liên quan. Thẩm định và tham mưu xử lý mua sắm tập trung; mua sắm tài sản, 

trang thiết bị của các đơn vị từ nguồn NSNN; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu; Thẩm định nhu cầu mua sắm, sửa chữa TSCĐ trong các đơn vị HCSN.  

- Tham gia Hội đồng thẩm định giá đất, định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi bò Bình Hà, định giá thanh lý tài sản cầu Thọ 

Tường, đánh giá, xử lý tài sản trên các khu đất thu hồi do vi phạm pháp luật về 

đất đai. 

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn các Sở ngành, địa phương triển khai thi 

hành Luật Quản lý tài sản công, Luật Phí và lệ phí. 

f. Về Tư vấn, dịch vụ Tài chính công 

- Tham mưu ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn 

tỉnh; Tổ chức đấu thầu và ký kết Thỏa thuận khung với các nhà thầu làm cơ sở 

cho các đơn vị, địa phương ký hợp đồng mua sắm 21 gói thầu (Cung ứng xi 

măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống 

đường giao thông, kênh mương nội đồng; thiết bị văn phòng, thiết bị y tế và giáo 

dục; mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của ngành y tế năm 2019; phần 

mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ) với tổng giá trị các gói thầu: 674,861 tỷ 

đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 10,439 tỷ đồng. Trong đó đã tổ chức 

đầu thầu rộng rãi trong nước 6 gói, qua mạng: 15 gói. 

 - Thực hiện thẩm định giá cho 870 lượt khách hàng, giá trị thẩm định đạt 

320 tỷ đồng, giảm từ 10 đến 15% dự toán các đơn vị đề xuất. 

- Thực hiện ký kết 8 Hợp đồng định giá đất cụ thể làm cơ sở cho UBND 

Kỳ Anh, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh phê duyệt giá đất BTGPMB 

các dự án; giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất 

không qua bán đấu giá theo quy định.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn năm 2019; Phối hợp các phòng 

thuộc Sở, các đơn vị liên quan để tổ chức đào tạo, tập huấn Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; đào tạo chế độ 

Kế toán ngân sách huyện xã; kế toán hành chính sự nghiệp; hướng dẫn xây dựng 

phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ cho 

các HTX, doanh nghiệp kinh doanh chợ tại các huyện, thành phố, thị xã với hơn 

2.350 học viên tham gia; Phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động Sở Tài chính và Trung tâm về Luật phòng, chống tham nhũng và Luật 

khiếu nại tố cáo; Luật an ninh mạng năm 2018; Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia... 

g. Công tác cải cách hành chính 
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- Xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch tháng, quý, năm; Kế hoạch 

CCHC, ứng dụng CNTT và nhiều kế hoạch khác. Thực hiện nghiêm túc chế độ 

báo cáo định kỳ theo quy định.  

- Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Khoa học và công nghệ 

Việt tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ISO cho toàn bộ CBCCVC Sở; Hoàn 

thiện, triển khai áp dụng và công bố hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 phù hợp 

tiêu chuẩn chất lượng; Thường xuyên cập nhật văn bản điều hành, văn bản mới, 

thông báo, tin tức, tuyên truyền về các chủ trương mới của trung ương, của tỉnh; 

Hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến và đăng ký mã số trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử. 

- Tổng hợp, báo cáo về công tác CCHC, báo cáo lĩnh vực cải cách tài 

chính công giai đoạn 2015 – 2018, làm việc với Đoàn Giám sát CCHC của 

HĐND tỉnh; Tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra, giám sát CCHC của UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ về đánh giá, chấm điểm, xếp loại các ngành, các cấp, đơn vị theo 

quy định. 

Trong năm 2019 đã chuyển đổi 4 vị trí công tác và biệt phái 01 người theo 

yêu cầu nhiệm vụ. 

2.2. Thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản thu nhập năm 

2019: Số cuộc và kết quả xác minh tài sản, thu nhập. Năm 2019 sở Tài chính 

không có cuộc xác minh tài sản thu nhập nào. 

2.3. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  

Hàng năm sở Tài chính đều ban  hành quy chế chi tiêu nội bộ và xây dựng 

quy  tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cảu cán bộ công chức. 

2.4. Việc xử lý trách nhiệm: Chưa phát hiện ra các vụ việc tham nhũng 

2.5. Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng: Chưa phát hiện 

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện tham nhũng: Chưa phát 

hiện 

4. Kết quả thực hiện xử lý tham nhũng: Không 

4.1.  Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế:  

- Việc chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các 

cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, sự phối hợp giữa chi bộ, công đoàn và 

chuyên môn chưa nhịp nhàng.  

- Việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động phòng, 

chống tham nhũng ở một số đơn vị còn chậm nên công tác phòng chống tham 

nhũng đôi khi còn thiếu kịp thời.  

- Công tác phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, công khai 

minh bạch trong hoạt động, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... được 
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áp dụng chưa triệt để tại các đơn vị nên hiệu quả phòng, chống tham nhũng chưa 

cao.  

- Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về PCTN ở một số 

cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền, 

phổ biến chưa hấp dẫn, lôi cuốn. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống 

tham nhũng chưa sâu, chưa thường xuyên.  

4.2. Nguyên nhân:  

- Phòng chống tham nhũng luôn là lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; 

các giải pháp PCTN mới được triển khai nên hiệu quả chưa được thể hiện rõ nét, 

đòi hỏi phải tập trung rất cao sự chỉ đạo, điều hành cũng như sự nỗ lực thực hiện 

của toàn thể CBCNVC trong toàn Ngành.  

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng trong công tác đấu tranh, phát 

hiện phòng, chống tham nhũng cũng như trong đấu tranh tự phê bình và phê 

bình trong nội bộ Đảng đạt hiệu quả chưa cao.  

III. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT 

Tiến hành đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác phát hiện, xử lý tham 

nhũng, lãng phí trong thời gian qua; qua đó, xác định phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ của công tác này. Cần quy định tăng việc xử lý phạt tiền để tăng thêm 

tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường biên chế, điều kiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và có chính sách ưu đãi đặc thù đối với các cán bộ làm 

công tác phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện các quy định về phòng, chống 

tham nhũng, có quy định về bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

Trong lĩnh vực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội cần phải có qui định cụ thể, rõ ràng, ràng buộc các điều 

kiện trong việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, nhất là về các quy hoạch, 

kế hoạch liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tránh việc tùy tiện sửa 

đổi, bổ sung, nhằm phục vụ lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm để tham nhũng, 

tiêu cực. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu TT. 

CHÁNH THANH TRA 
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