
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số: 2250 /STC-TT 
V/v báo cáo quy trình thụ lý, giải 

quyết vụ việc tố cáo 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
 

 

      Kính gửi: Thanh tra tỉnh 

 

Thực hiện văn bản số 287/TT-NV2 ngày 16/6/2020 của Thanh tra tỉnh đề 

nghị báo cáo và cung cấp tài liệu để xử lý đơn của công dân. Sở Tài chính báo 

cáo quá trình trình thụ lý, giải quyết đơn tố cáo của công dân về việc tố cáo 

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh như sau: 

Vụ việc bắt đầu từ đơn kiến nghị số 1412/MTHT/2019 ngày 14/12/2019 

của Đơn vị tố cáo đóng trong hồ sơ dự thầu gói thầu TB16.2019 và TB17.2019 

được Trung tâm tư vấn dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh phát hành hồ sơ mời 

thầu. Ngày 23/12/2019 Trung tâm tư vấn dịch vụ Tài chính công trả lời theo 

văn bản số 330/TrTCC-MSTT.  

Không đồng ý với kết quả trả lời, Đơn vị tố cáo có đơn kiến nghị số 

2412/MTHT/2019 ngày 24/12/2019 số 0901 ngày 09/01/2020 đơn kiến nghị số 

3001/MCHT/2020 ngày 30/01/2020 gửi sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh và 

UBND tỉnh Hà Tĩnh.  

UBND tỉnh có văn bản số 91/UBND-TH2 ngày 06/01/2020 và văn 

bản số 320/UBND-TH2 ngày 15/01/2020 giao Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài 

chính công Hà Tĩnh phối hợp với sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh rà  soát kiểm tra 

cụ thể trả lời đơn kiến nghị. 

Ngày 06/02/2020 UBND tỉnh có văn bản số 586/UBND –TH2 giao sở 

Kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với Trung tâm tư vấn dịch vụ Tài chính công 

kiểm tra các nội dung cụ thể trả lời đơn vị kiến nghị. 

Ngày 03/4/2020 sở Tài chính nhận được văn bản số 2018/UBND-NC 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc chuyển đơn tố cáo của công dân với các nội 

dung trên và giao cho Giám đốc sở Tài chính chỉ đạo xác minh, giải quyết đơn 

trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 29/4/2020. 

Thời gian này đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 ngày 

31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ nên không thể kiểm tra, xác minh thông 

tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo. Đồng thời giám đốc sở yêu cầu 

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh báo cáo, giải trình nội 

bộ các nội dung tố cáo. 

Sau khi hết giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/TTg, do người tố cáo ở xa 

(Hà Nội) ngày 27/4/2020 sở Tài chính ra Quyết định số 1480/QĐ-STC ngày 

27/4/2020 về việc thụ lý  tố cáo đối với Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính 

công Hà Tĩnh từ ngày 27/4/2020. Nội dung tố cáo được thụ lý: Tố cáo Trung 

tâm dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh thông thầu thông qua hồ sơ mời thầu, đánh 



giá hồ sơ dự thầu trong việc đấu thầu gói thầu TB 16.2019 và gói thầu 

TB17.2019. Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày kể từ ngày thụ lý  tố cáo. 

Đồng thời ra quyết định thành lập tổ xác minh tố cáo số 1483/QĐ-STC-TT 

ngày 27/4/2020 và ra Thông báo thụ lý tố cáo số 1481/TB-STC-TT ngày 

27/4/2020 gửi người tố cáo và Thông báo nội dung tố cáo số 1482/TB-STC-TT 

ngày 27/4/2020 gửi Trung tâm tư vấn dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh. 

Ngày 05/5/2020 Tổ xác minh nội dung tố cáo tiến hành làm việc với 

ngưởi tố cáo tại Hà Nội để xác minh đúng người tố cáo và nội dung tố cáo có 

ghi âm lại buổi làm việc (được sự đồng ý của người tố cáo). 

Tổ xác minh đã làm việc với đơn vị bị  tố cáo; Sở giáo dục và Đào tạo 

(đơn vị có đăng ký nhu cầu lớn nhất về thiết bị, máy móc trong các gói thầu); 

Làm việc với Trung tâm dịch thuật sở Ngoại vụ về các nội dung tiếng anh 

trong hồ sơ mời thầu. Tất cả các buổi làm việc đều có biên bản làm việc hoặc 

có công văn giải trình. 

Ngày 28/4/2020 sở Tài chính có công văn số 1513/STC-TT về việc 

xin gia hạn thời gian xác minh giải quyết đơn  thư tố cáo của công dân và được 

UBND tỉnh cho gia hạn tại văn bản số 2943/UBND-NC ngày 11/5/2020. Thời 

gian được gia hạn đến 29/5/2020. 

Ngày 13/5/2020 sở Tài chính có văn bản số 1682/GM-TT về việc tổ 

chức đối thoại giữa tổ xác minh và người  tố cáo. Mục đích để tổ xác minh có 

thêm các chứng cứ, tài liệu báo cáo giám đốc sở một cách trung thực các nội 

dung tố cáo nhưng người tố cáo không có mặt. 

Và để kết luận khách quan các nội dung tố cáo, ngày 22/5/2020 sở Tài 

chính tiếp tục có văn bản số 1809/CV-TT mời người tố cáo đối thoại nhưng 

người tố cáo vẫn không có mặt và không cung cấp thêm được các chứng cứ, tài 

liệu cho các nội dung tố cáo. 

Trên cơ sở các biên bản làm việc, các chứng cứ, tài liệu hiện có, báo 

cáo của Tổ xác minh, giám đốc sở Tài chính đã ban hành Kết luận nội dung tố 

cáo số 1891/KL-STC-TT ngày 27/5/2020 gửi người tố cáo và công khai kết 

luận tại bảng Thông báo tại sở Tài chính từ ngày 28/5/2020.  

Vậy Sở Tài chính báo cáo để Thanh tra tỉnh được biết ./. 

(Hồ sơ kèm theo sẽ được chuyển trực tiếp cho Thanh tra tỉnh) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NV2. 
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