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UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: 104/BC-STC Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

6 tháng năm 2020 của Sở Tài chính 
 

 

Thực hiện văn bản số 1050-CV/BNCTU ngày 05/7/2019 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng, 

chống tham nhũng; Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tham 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020 như sau: 

I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

- Tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo, phổ 

biến, 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 năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 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; Chỉ thị số 01-CT/TU 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 

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế 

hoạch số 3003/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2020 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. 

- Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STC ngày 20/01/2020 về 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Quyết định 152/QĐ-

STC ngày 19/12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch 
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thanh tra năm 2020 tại các đơn vị, kết hợp thanh tra thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2020. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham 

nhũng 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về 

phòng ngừa chống tham nhũng nói riêng luôn được tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo 

Sở chú trọng và quan tâm. Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 

chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

gắn với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. 

- Trong các buổi họp giao ban đầu tuần, Lãnh đạo Sở luôn quán triệt, nhắc 

nhở cán bộ, công chức, người lao động của Sở thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan. 

- Thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật không còn phù hợp đề nghị 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC của Sở, tránh gây phiền hà cho 

cá nhân, tổ chức đến liên hệ.  

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng 

trong “Ngày pháp luật” năm 2020. 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018 đến cán bộ, công chức để nghiên cứu, thực hiện đúng quy định. 

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

2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan: 

- Công khai dự toán, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo 

hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, Sở đã 

thực hiện công khai dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách của Sở để cán bộ, 

công chức được rõ hoạt động thu - chi của Sở; Công tác tổ chức cán bộ như: 

tuyển dụng cán bộ, công chức; việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển 

ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đều thực hiện 

theo đúng quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai số liệu quyết toán ngân sách 
năm 2018 tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 tại Quyết định số 
19/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính đã 
công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 
phương quý I năm 2020 (theo các biểu mẫu đính kèm) trên Trang thông tin điện 
tử của Sở Tài chính (Văn bản số 929/STC-QLNS ngày 16/4/2020 của Sở Tài 
chính). 

2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn  

- Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra chặt 

chẽ các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm, quản lý sử 

dụng tài sản công. Hướng dẫn, kiểm soát việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy 
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chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy 

định nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 

Quyết định: 

+ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc tỉnh Gia Lai quản lý. 

+ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 

+ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 Về việc quy định số 

điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Đang rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 34/QĐ-

STC ngày 05/4/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Thực hiện nghiêm túc quy chế 

quản lý tài sản công và chi tiêu nội bộ đúng quy định; quy chế dân chủ; chấp 

hành và thực hiện nghiêm túc các chế độ về quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản 

công của Sở. 

- Thực hiện rà soát, bố trí lại trang thiết bị của cơ quan phục vụ cho cán bộ, 

công chức làm việc theo đúng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức 

trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức; về tiêu 

chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan 

Nhà nước; thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 

cuộc hội nghị, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp 

khách theo đúng quy định. 

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn  

- Ban hành Quyết định số 108/QĐ-STC ngày 31/12/2016 về việc ban hành 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-STC ngày 12/8/2019 về tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

- Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-STC ngày 02/6/2020 Quy 

chế về thực hiện văn hóa công với phương châm hành động “Hiểu dân, gần dân, 

phục vụ dân và thực hiện “4 xin, 4 luôn”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin 

phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ khi giải 

quyết công việc”. 

2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP về quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, tại 

Chương IV của Nghị định quy định vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi. Sở tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STC ngày 07/5/2019 
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về Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính năm 

2019-2020. 

2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành 

chính, Sở đã quán triệt đến các phòng thuộc Sở thường xuyên rà soát các TTHC 

và đã trình UBND tỉnh ra quyết định công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài chính.  

+ Hiện nay, Sở có 49 TTHC, trong đó 42 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết riêng của Sở Tài chính và 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết chung 

của các Sở, ban, ngành tỉnh, Sở đã niêm yết công khai 49/49 TTHC được công 

bố tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có 02 dịch vụ công trực 

tuyến ở mức độ 4 (dịch vụ cấp mã số có quan hệ ngân sách và cấp mã số dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản) và 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đăng ký giá 

của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh). Các TTHC được thực hiện một 

cách thuận lợi, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác. 

Kết quả giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm 2020: bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả đã tiếp nhận 1847 TTHC (trong đó, đã tiếp nhận và xử lý đúng hạn 1847 

hồ sơ, cụ thể: 1598 hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản và 31 hồ sơ mở mã 

quan hệ ngân sách; 218 hồ sơ trong lĩnh vực quản lý giá và công sản), không có 

hồ sơ nào quá hạn. 

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

tại trụ sở cơ quan. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 khi thực hiện các TTHC chưa có phản ánh 

của cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc. 

- Thông báo công khai số điện thoại, số fax, địa chỉ Email của Sở để tiếp 

nhận phản ánh, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức và công dân về thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực công tác quản lý tài chính - ngân sách. 

- Đã thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản liên thông trên phần mềm Quản lý 

văn bản và điều hành (tại Quyết định số 35/QĐ-STC ngày 30/6/2016 của Sở Tài 

chính về ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành 

của Sở Tài chính) thuận tiện cho việc tra cứu văn bản đi, đến. Tất cả văn bản đi, 

đến đều được Scan và lưu trữ tại bộ phận văn thư - lưu trữ của Sở; liên thông hệ 

thống một cửa điện tử của Sở đến hệ thống một cửa điện tử của Ủy ban nhân 

dân tỉnh nhằm công khai tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

2.6. Kê khai thu nhập, tài sản 

- Đang chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương để triển khai cho cán bộ, 

công chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2019. 

2.7. Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham 

nhũng 

- Quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng theo Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 

157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm 
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đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành 

nhiệm vụ, công vụ. 

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính 

trị và Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố 

giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính và Quyết định số 22/2019/QĐ-

UBND ngày 05/8/2019 về việc Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp 

loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai. 

- Tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch số 22/KH-STC ngày 28/8/2019 về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

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.  

- Lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được giao. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông qua hoạt động 

thanh tra và quá trình thực thi công vụ: 

+ Qua công tác thanh tra, kết luận thanh tra tài chính năm 2018 tại Trung 

tâm Quy hoạch xây dựng (Theo dõi, quản lý và hạch toán khấu hao TSCĐ số 

tiền 75.770.558 đồng; Đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu phát sinh từ năm 

2017, số tiền 51.700.000 đồng; Thu hồi số tiền chi lương khoán số tiền 

614.487.000 đồng); Tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Thực hiện 

giảm dự toán năm 2020 số tiền 2.700.000 đồng; Thực hiện hạch toán những tài 

sản không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ theo quy định). 

+ Thẩm định dự toán kinh phí bổ sung trong 6 tháng đầu năm 2020 của các 

đơn vị: Tổng số kinh phí các đơn vị lập dự toán là: 4.208,7 triệu đồng. Số kinh 

phí thẩm định là: 3.818,8 triệu đồng. Số kinh phí tiết kiệm là: 389,9 triệu đồng. 

+ Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đến 22/6/2020 là 28 

dự án với giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 377,154 tỷ đồng, giá trị đề nghị 

phê duyệt quyết toán là 376,195 tỷ đồng, giá trị giảm trừ là 958,63 triệu đồng. 

+ Tham gia cung cấp thông tin, tài liệu về một số nội dung liên quan cho cơ 

quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án: Nguyễn Hồng Lam cùng 

đồng phạm có hành vi tham ô tài sản, xảy ra năm 2012 tại Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Đức Cơ theo Quyết định số 05/QĐ ngày 08/01/2020 của Công an 

tỉnh Gia Lai. 

+ Phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp khắc phục kiến 

nghị của Kiểm toán NN báo cáo UBND tỉnh theo nội dung tại Quyết định số 

677/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh; Văn bản số 1633/KTNN-TH 

ngày 27/12/2019 của KTNN; Công văn số 419/VP-KTTH ngày 14/02/2020 của 
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Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 77/KTNN-KV XII ngày 30/3/2020 của 

KTNN khu vực XII. 

2.8. Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ: 

- Qua kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân chưa phát hiện hành 

vi tham nhũng, lãng phí xảy ra tại Sở Tài chính. 

- Chưa phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính. 

3. Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra; công tác 

tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 

công dân. 

- Qua thanh tra chưa phát hiện thấy hiện tượng tham nhũng xảy ra tại các 

đơn vị đã thanh tra.  

- Bố trí phòng tiếp dân ngay trong trụ sở cơ quan và bố trí cán bộ cùng lãnh 

đạo Sở thường xuyên có mặt để tiếp dân khi dân đến khiếu nại, tố cáo.  

- Công bố chuẩn mực giao tiếp hành chính tại trụ sở cơ quan. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 không có công dân nào đến KNTC tại phòng 

tiếp dân của Sở Tài chính.  

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ đầu năm đến nay 

Thanh tra Sở tiếp nhận 01 đơn tố cáo nặc danh. Đơn không đủ điều kiện giải 

quyết và đã xử lý lưu hồ sơ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, 

người lao động đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phòng, chống 

tham nhũng. Thường xuyên họp cán bộ, công chức phổ biến các nội dung mới 

liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của toàn cơ quan.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3003/KH-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh năm 2020. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; duy trì thường xuyên 

việc kiểm tra, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức và thông tin, phản ánh của tổ 

chức, công dân đối với cán bộ, công chức từ đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời những trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham 

nhũng đến năm 2020 của UBND tỉnh Gia Lai (Kế hoạch 2264/KH-UBND ngày 

30/7/2009 và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 
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19/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai) và Kế hoạch 59/KH-STC ngày 20/10/2009 của Sở Tài chính về thực 

hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến 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” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 

tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 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.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

09/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy 

định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, 

tài sản công và các quy định về công khai minh bạch trong công tác quản lý 

ngân sách, tài sản nhà nước, đầu tư công, các giải pháp phòng, chống lãng phí. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thu, chống thất 

thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý chi NSNN, bảo đảm tiết 

kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu 

theo kết luận của Kiểm toán, Thanh tra Nhà nước. 

- Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo 

phát sinh thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo khi được 

giao nhiệm vụ và khi có yêu cầu. 

- Ban thanh tra nhân dân tiếp tục thực hiện việc kiểm tra nội bộ về thực 

hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại cơ quan để tự chấn chỉnh, khắc phục kịp 

thời các thiếu sót, hạn chế. 

- Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch những nội dung phải công khai 

theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các VBQPPL 

liên quan theo quy định. 
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- Tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tăng cường chỉ đạo. lãnh đạo, kiểm tra, 

giám sát đối với các hoạt động của cơ quan. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng và ban hành hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 6 

tháng cuối năm 2020, Sở Tài chính kính báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo 

dõi, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (theo dõi); 

- GĐ và các PGĐ (theo dõi); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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