
 

 

 

 

SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH 

THANH TRA SỞ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số   181  /BC- TTr  

                               Hà Tĩnh, ngày  07  tháng 12 năm 2020 

        

BÁO CÁO 
Kết quả công tác Phòng chống tham nhũng năm 2020,  

 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021. 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN 

1. Đặc điểm tình hình: 

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp UBND tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, 

phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư 

tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và các hoạt 

động dịch vụ tài chính tại địa phương (gọi chung là lĩnh vực tài chính) theo quy 

định của pháp luật. 

Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh 

đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính. 

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

luật về PCTN; công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Sở: 

Quán triệt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, chú trọng: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 

07/12/2015. Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/07/2018 của Bộ Chính trị, , Thông 

báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 133-KH/TU 

ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 7868/UBND-NC 

ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của 

Bộ Chính trị,Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh“về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng”; Văn bản số 208-CV/BCĐTW ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTN,Văn bản số 1331-CV/TU ngày 02/01/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 20-UBND-NCm ngày 30/1/2019 của UBND 

tỉnh về đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt” ở địa phương; Quyết
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định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018; Quy định số 431/QĐ-TU ngày 

18/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản 

của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch số 135-KH/TU 

ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác thu hồi tài sản 

bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương 

trình số 1370-CTr/TU ngày 23/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

nội chính và PCTN, lãng phí năm 2019; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 

21/5/2018 về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công 

tác PCTN đến năm 2020; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 25/2/2019 đánh giá 

công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018; Văn bản số 7867/UBND-NC ngày 

11/12/2018 về thực hiện công tác PCTN, lãng phí,. 

 Đảng uỷ, Ban giám đốc Sở đã xây dựng chương trình hành động triển khai 

đến các chi bộ, các phòng và đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện và tổ chức học 

tập, quán triệt các Luật, Nghị định của Chính phủ, 100% cán bộ, CCVC tham gia.  

Thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước 

về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, đảng viên  

theo kế hoạch và theo yêu cầu quản lý. 

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

 - Tiếp tục giám sát việc thực hiện quyết định về áp dụng một số quy định về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại đơn 

vị HCSN và DN tại địa phương theo quy định của Trung ương và Chính phủ.  

 - Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, công khai dân 

chủ các khoản chi theo chế độ cho CBCCVC biết để kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện, trên cơ sở đó vừa có tác dụng giáo dục, ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả, 

vừa có cơ sở để xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí; quy định cụ thể 

giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của cá nhân nhất là trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan tổ chức đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Văn phòng Sở đã báo cáo công khai hoạt động tài chính của cơ quan năm 2019 

trước toàn thể CBCCVC trong Hội nghị CBCCVC; về tình hình mua sắm tài sản 

đảm bảo đúng quy định tại công văn số 2850/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc 

Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019.  

  - Việc cải cách thủ tục hành chính:  

 Sở tiếp tục thực hiện bộ tiêu chuẩn TCVN (ISO 9001:2000); ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý văn bản, công việc qua mạng nội bộ (hệ thống M- 

OFFICE); vận hành tốt hệ thống quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS); Tiếp tục 

thực hiện bộ thủ tục hành chính của Sở theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 
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03/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của Sở Tài chính Hà Tĩnh.  

 - Việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:  

        Sở tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán 

bộ, đảng viên và công chức ngành Tài chính và của Thanh tra Chính phủ đã ban 

hành; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Tỉnh ủy; Kết luận 05 KL-TU; Quyết định 

33 QĐ-UBND tỉnh. 

         Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong 

việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế, quy định của cơ quan, giám sát việc công 

khai minh bạch tài sản và  quy định khác của Thủ trưởng cơ  quan. 

 Công khai các khoản chi theo chế độ cho CBCNV được biết để kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện. 

        - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, phòng ban chuyên môn trong 

việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình hành động 

của chính phủ thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, Luật phòng chống 

tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công tác kê khai 

bổ sung tài sản thu nhập năm 2018. 

 - Việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC theo Nghị Định số 158/2007/NĐ 

– CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 V/v sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 158/2007/NĐ – CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định 

danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

cán bộ, công chức viên chức. Trong năm 2020 sở Tài chính đến hạn chuyển đổi 

công tác có 16 người trong đó nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có 7 người. Sở đã 

chuyển đổi vị trí công tác của 9 cán bộ viên chức sở. 

 - Công tác quy hoạch cán bộ: Đã tiến hành rà soát lại đồng thời quy hoạch 

các chức danh (phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc và giám đốc) từ năm 2020 

- 2025.  

- Trong năm 2020 đã bổ nhiệm lại 02 chức danh phó giám đốc và 7 trưởng 

phó phòng theo quy định. 

 - Sở đã thực hiện trả lương qua tài khoản cho các bộ công, nhân viên thuộc 

văn phòng Sở theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Sở đã tiến hành kiểm điểm định kỳ trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị để phòng ngừa, tránh xảy ra tham nhũng. 

 - Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến 

nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra. 
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- Rà soát các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho cá nhân, tập thể doanh 

nghiệp giai đoạn 2011-2020. Kiến nghị về tính hiệu quả của chính sách, cần thiết 

duy trì , thay đổi, dừng lại hay bổ sung các chính sách. 

 *  Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:  Quý II.2020, sở Tài chính nhận 

được đơn thư tố cáo Trung tâm tư vấn dịch vụ Tài chính công (đơn vị trực thuộc sở) 

V/v tố cáo Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh thông thầu 

thông qua mời thầu và chấm thầu;  Công tác đấu thầu đã gây thất thoát ngân sách 

nhà nước. Kết luận các nội dung tố cáo được công khai tai sở Tài chính. 

* Công tác quyết toán: Trong năm 2020 (số liệu từ 01/01/2020 đến 

14/12/2020  đã quyết toán 195 công trình dự án. Tổng giá trị đề nghị quyết toán 

5.210.901.365.958, giá trị thẩm tra 5.179.549.536.254  đồng. Giảm so với quyết 

toán A-B: 31.351.829.704 đồng. Kiến nghị thu vào ngân sách 35.919.173.776 

đồng (tính cả phần kiến nghị của thanh tra và kiểm toán). 

* Công tác thanh tra năm 2020: Kết luận tại cuộc thanh tra ngân sách 

huyện Thạch Hà: Tổng số xử lý: Thu hồi nộp ngân sách 1.319.413.000 đồng; 

Thu hồi nộp vào TK tạm giữ của sở Tài chính 565.765.000 đồng; Cắt giảm thanh 

toán 371.199.000 đồng. Các xử lý khác 939.817.000 đồng (Bố trí trả lại 

939.817.000 đồng nguồn chương trình mục tiêu chi sai mục đích nhưng còn 

nhiệm vụ chi để chi đúng mục đích nội dung được cấp (xã Thạch Khê 

723.606.000 đồng; xã Thạch Lạc 28.759.000 đồng; xã Thạch Văn 161.570.000 

đồng; xã Thạch Trị 25.882.000 đồng)) 

Cuộc thanh tra ngân sách  tại huyện Nghi Xuân hoàn thành trong tháng 

8/2020: Tổng số xử lý: 1.089.741.000 đồng. Trong đó: Thu hồi nộp ngân sách 

tỉnh 159.179.000 đồng; thu hồi nộp ngân sách xã 9.524.000  đồng. Thu hồi nộp 

vào TK tạm giữ của sở Tài chính 394.596.000 đồng; Cắt giảm thanh toán, hợp 

đồng  526.442.000 đồng.  

Hiện  tại cuộc thanh tra tình hình sử dụng ngân sách tại sở Tài nguyên và 

môi trường đang thục hiện và sẽ có kết luận vào cuối tháng 12/2020. Triển khai 

cuộc thanh tra ngân sách tại huyện Kỳ Anh trong tháng 12/2020. 

* Công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán: Song song với công tác thanh tra công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế toán cũng được chú trọng. Năm 2020 đã xử phạt 25 tổ 

chức với số tiền 114.000.000 đồng và 55 cá nhân với số tiền 157.000.000 đồng. 

Tổng số xử phạt 271.000.000 đồng. 

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ: 

không; 
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- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của 

cấp ủy, tổ chức Đảng: không; 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra: Không: 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác giải quyết khiếu nại tố 

cáo: không; 

II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Tiếp tục triển khai Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại huyện 

Kỳ Anh; Một số huyện và sở ban ngành theo kế hoạch được phê duyệt. 

Thực hiện tốt hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng 

chống tham nhũng tại cơ quan và các đơn vị trong hệ thống Tài chính. 

Tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt Luật 

phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... 

Rà soát các văn bản, hệ thống cơ chế chính sách chưa phù hợp để tham mưu 

cho UBND tỉnh, Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

      Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các hoạt động của cơ 

quan, đơn vị, công khai minh bạch về quản lý đầu tư XDCB; phối hợp với các 

ngành ban hành cơ chế, chính sách về thu, chi ngân sách, chống thất thoát nguồn 

thu, sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả. 

    Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý theo thẩm quyền, thực hiện 

công khai minh bạch trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống 

tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc 

xử lý thông tin về tham nhũng... 

Thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư, công tác thanh tra theo kế 

hoạch được phê duyệt của năm 2021 

Tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 

nhằm ngăn ngừa các hành vi tham nhũng./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Ban nội chính( b/c);                                                            
- Thanh tra tỉnh; Thanh tra Bộ TC (b/c);                                

- Ban GĐ sở; 

- Lưu VT, VP, T.Tra        
 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lộc 
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