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SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH 

THANH TRA SỞ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số  75  /BC- TTr  

                               Hà Tĩnh, ngày  30  tháng 03 năm 2020 

        

BÁO CÁO 

Sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 Về việc tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 

Sau 01 năm thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 Về việc tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sở Tài chính Hà Tĩnh là một trong 

những đơn vị chủ yếu làm việc với các cơ quan tổ chức ít phải tiếp công dân. Tuy vây, 

sở tài chính đã thực hiện tốt những mặt sau: 

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng chống tham nhũng: 

- Trong các cuộc giao ban trưởng phòng, chào cờ, giao ban đầu tháng, giám 

đốc sở luôn quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp 

nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền nhiễu, nghiêm chỉnh chấp hành các 

quy định tiếp công dân theo luật tiếp công dân /2013.Người đứng đầu phải luôn gương 

mẫu thực hiện và tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, 

thanh tra thực hiện nhiệm vụ. 

- Chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng 

cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công 

việc liên quan đến người dân, tổ chức, bảo đảm giải quyết dứt điểm kịp thời các kiến 

nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và tổ chức, doanh nghiệp tránh tình trạng giải 

thích không rõ ràng thay vì giải quyết. 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 

của UBND tỉnh V/v ban hành quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn Hà Tĩnh. Trong đó quy định rõ tinh thần thái độ làm việc, chuẩn mực đạo đức, 

chuẩn mực ứng xử (đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, đối với người dân..) quy 

định về ngôn ngữ giao tiếp.. 
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2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan:  

- Một số công việc đã được thực hiện qua mạng, không cần gặp trực tiếp như 

mở mã dự án.. tránh được gây phiền hà cho cá nhân, đơn vị. Các thủ tục hành chính 

dần đi vào tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian. 

- Đúng hẹn: Mọi công việc liên quan trực tiếp với đơn vị, tổ chức người dân 

luôn phải đảm bảo đúng hẹn theo quy định; 

- Công khai địa chỉ đường dây nóng của sở Tài chính (02393 797 888), hộp 

thư điện tử (Sotaichinh@hatinh.gov.vn) để tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời các 

phản ánh của người dân nhất là các hành vi nhũng nhiễu, công khai kết quả xử lý. 

- Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Các văn bản đã 

được sử dụng bằng văn bản điện tử. Xử lý và giải quyết công việc thành thạo trên 

mạng TD. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông qua cán bộ công nhân viên và được tất 

cả các cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc (QĐ số 213/QĐ-STC ngày 

16/01/2019 V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ sở Tài chính năm 2019). 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác 

phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm xã hội trong Phòng chông 

tham nhũng. 

Năm 2019 sở Tài chính đã tổ chức 4 cuộc học tập cho cả toàn sở về giáo dục 

pháp luật nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết cho cán bộ nhân viên về công tác 

ohòng chống tham nhũng và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác PCTN./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Thanh tra tỉnh;                                

- Ban GĐ sở; 

- Lưu VT, VP, T.Tra                                        
 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lộc 
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