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SỞ TÀI CHÍNH GIA LAI 

THANH TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  160 / BC-STC  Gia Lai, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

  

BÁO CÁO 
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  

chống tham nhũng năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

 
         

  Thực hiện công văn số 425/TTr-VP ngày 11/10/2019 của Thanh tra tỉnh 

Gia Lai V/v báo cáo tình hình công tác năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020. 

 Thanh tra Sở Tài chính báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác năm 2019: 

1/ Thanh tra hành chính: 

- Kết luận thanh tra Tài chính năm 2017 tại Chi cục Quản lý thị trường 

tỉnh: 

Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra: 144.360.000 đồng; Đơn vị đã thực 

hiện khắc phục xong. Trong đó: Thu hồi nộp vào Ngân sách (Tài khoản tạm giữ 

của Thanh tra Tài chính): 13.481.000 đồng; Chi cục QLTT thu hồi số tiền: 

110.000.000 đồng mà DNTN Văn Cường đã bị xử phạt vi phạm hành chính (còn 

thiếu); Hạch toán điều chỉnh quyết toán giảm nguồn kinh phí chống buôn lậu (TK 

46111) và tăng chi phí sửa chữa số tiền: 20.879.000 đồng. 

- Thực hiện kiểm tra và Báo cáo Kết quả Kiểm tra các nội dung liên quan 

đến việc thực hiện bảo trì, sữa chữa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và cải tạo 

khu vực 3ha trước Bảo tàng tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

- Thực hiện báo cáo việc thực hiện các Kết luận thanh tra và kết quả kiểm 

tra, rà soát các cuộc thanh tra theo công văn số 166/TTr-GS ngày 23/4/2019 của 

Thanh tra tỉnh triển khai công văn số 658/UBND-NC, ngày 02/4/2019 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 190/KH-TU ngày 27/02/2019 

của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về 

phòng chống tham nhũng. 

- Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh 

6 tháng đầu năm 2019 theo công văn 239/TTr-VP ngày 03/6/2019 của Thanh tra 

tỉnh. 

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo CV số 418/TTr-VP ngày 10/10/2019 của 

Thanh tra tỉnh. 

 2/ Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

 a/ Về tiếp công dân: 
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Trong năm 2019, tại Sở Tài chính không có công dân đến kiến nghị hoặc 

khiếu nại, tố cáo. 

b/ Về tiếp nhận xử lý và kết quả giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại: 

- Tổng số đơn nhận được: 08 đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại, 05 đơn tố 

cáo, 02 đơn kiến nghị. 

- Kết quả xử lý: 

 + Đơn Khiếu nại: 01 hồ sơ (đã xử lý Văn bản số 129/TB-TT ngày 

26/3/2019 của Sở Tài chính) 

+ Đơn Tố cáo: 05 hồ sơ (02 đơn nặc danh, xử lý lưu hồ sơ; 03 đơn đã xử 

lý: Văn bản số 633/STC-TTr ngày 19/3/2019; Văn bản số 2191/STC-TTr ngày 

11/9/2019; Văn bản số 2350/STC-TTr ngày 01/10/2019 của Sở Tài chính) 

 + Đơn kiến nghị: 02 hồ sơ (đã xử lý; Văn bản số 1658/STC-TTr ngày 

10/7/2019; Văn bản số 2103/STC-QLGCS ngày 28/8/2019 của Sở Tài chính). 

c/ Các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo. 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019; 

- Thực hiện rà soát, báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị của công dân do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển giải quyết; 

- Tham gia với Sở Nội vụ (chủ trì) và Sở Giáo dục&Đào tạo giải quyết đơn 

thư kiến nghị của 06 giáo viên Mầm non (hợp đồng), tại trường Mầm non Họa 

Mi huyện Đức Cơ về chế độ hợp đồng, theo yêu cầu của Ban tiếp công dân tỉnh. 

          3/ Về Công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Sở Tài chính đã chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, 

công chức, người lao động về Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14  

ngày 20/11/2018, Nghi quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị 1 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành của tỉnh: Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/02/2016 của Tỉnh ủy Gia 

Lai vể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; Kế hoạch 2264/KH-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Gia 

Lai thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, gắn 

với việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội 

nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

                                           
1 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiếc lược quốc gia phòng, chống tham 

nhũng đến năm 2020; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 

20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí"; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;  
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đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế 

hoạch số 2947/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 nhằm 

tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, 

công chức trong việc phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 

20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính và 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 

- Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-STC ngày 15/02/2019 về 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Quyết định 123/QĐ-

STC ngày 17/12/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch 

thanh tra năm 2019 tại các đơn vị, kết hợp thanh tra thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 

14/02/2019 của UBND tỉnh và văn bản số 01/HĐPHPBGDPL ngày 08/3/2019 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về tổ chức phổ biến sâu rộng 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho CBCC, NLĐ Sở Tài chính. Đồng thời đăng tải Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

- Sở Tài chính đã đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-

UBND ngày 01/04/2019 Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2019 của tỉnh Gia Lai; theo đó, Sở Tài chính đã ban hành 

Văn bản số 773/STC-TTr ngày 03/04/2019 về việc xây dựng và thực hiện 

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.  

- Sở Tài chính đã tổ chức, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, 

công chức, người lao động các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác 

phòng, chống tham nhũng, các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, các 

văn bản, Nghị định hướng dẫn thi hành; Quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức 

thanh tra Sở Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên 

chức ngành Thanh tra. 

- Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2019;  

 - Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính về tình hình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh;  
 

         II. Phương hướng, nhiệm vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020. 
 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 

XI) của 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; Chỉ thị 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2947/KH-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 và Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 

14/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành pháp luật phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Chuẩn bị nội dung công tác điều chỉnh kế hoạch thanh tra tài chính năm 

2018 theo Quyết định thanh tra năm 2019 đã phê duyệt. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian tới: Tăng 

cường sự phối hợp giải quyết các đơn vị trong và ngoài ngành trong việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo 

đảm bảo đúng quy trình, không để đơn thư tồn đọng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

thận trọng, chính xác, đúng thời hạn, đúng chính sách chế độ, có hiệu quả và sức 

thuyết phục đảm bảo tính hiệu lực, khả thi, tránh tình trạng khiếu kiện chuyển 

nhiều cấp, nhiều lần; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền;  
  

 Trên đây là kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thanh tra Sở Tài 

chính báo cáo Thanh tra tỉnh để tổng hợp./. 
 

  Nơi nhận:                   KT/ GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra tỉnh (b/c);                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc, PGĐ Sở (chỉ đạo);                                                 

- Lưu: VP, TTr.                                                                                       

 

                                                                                                                        

  

          Đặng Công Lâm  
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