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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2021 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 nhũng 

năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau: 

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

THAM NHŨNG 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo, phổ biến, quán triệt 

cho 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 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"; 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 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

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 50/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021 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 20/01/2021 về thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Quyết định 220/QĐ-STC ngày 

16/12/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2021 tại các đơn vị, kết hợp thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về 

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

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

kiệm, chống lãng phí năm 2021 (Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về 

việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của tỉnh 

Gia Lai). 
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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 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 thông qua buổi họp giao ban đầu tuần, họp Chi bộ; 

Trong năm 2021, trước tình hình dịch, bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tài 

chính tuyên truyền chủ yếu thông qua việc ứng dụng công nghệ tin học trong cơ 

quan: hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông của tỉnh; đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính để công chức tự nghiên cứu. 

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 giải quyết công việc. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 534/TTr-PCTN ngày 

03/12/021 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) 

năm 2021, Sở Tài chính tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến công chức, người lao 

động các nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, gắn với nội dung 

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Toàn văn nội dung Công ước 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính, tại địa chỉ: 

http://stc.gialai.gov.vn); Đồng thời đăng khẩu hiệu trên bảng Led điện tử của Sở 

Tài chính với nội dung “Tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế chống tham nhũng 

09/12”. 

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 2021, Sở đã thực hiện 

công khai dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách, hoạt động thu - chi của Sở; Công 

tác tổ chức cán bộ như: tuyển dụng công chức; việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, 

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

hiện công khai, dân chủ đúng quy định. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 

2019 tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 tại Quyết định số 23/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công khai số liệu và thuyết minh tình 

hình: thực hiện ngân sách địa phương Quý I/2021 tại Công văn số 1037/STC-

QLNS ngày 23/4/2021 của Sở Tài chính; thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng 

đầu năm 2021 tại Công văn số 2141/STC-QLNS ngày 15/7/2021 của Sở Tài chính; 

thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 tại Công văn số 3343/STC-

QLNS ngày 15/10/2021 của Sở Tài chính; Sở Tài chính đã công khai dự toán ngân 

sách năm 2021 và quyết toán ngân sách năm 2019 trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Tài chính theo quy định. 

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 
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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 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 năm, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 

Nghị quyết1; trình UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định2 liên quan đến lĩnh vực tài 

chính - ngân sách, quản lý giá và công sản. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định về ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai (Ban hành Quyết 

định số 35/QĐ-STC ngày 27/01/2021 của Sở Tài chính). 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 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, 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  

 Tiếp tục 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; Quán triệt thực hiện Quyết định 

số 76/QĐ-STC ngày 02/6/2020 Quy chế về thực hiện văn hóa công vụ 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”. 

Triển khai đến công chức, người lao động thực hiện nghiêm 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. 

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

Ban hành Kế hoạch số 09/KH-STC ngày 10/3/2021 về chuyển đổi vị trí công 

tác năm 2021 theo 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 

                                              
1 Nghị quyết số 135/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 Quy định mức chi, thời gian được hưởng chế độ chi công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 

05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 

về việc quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao 

mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy 

định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 14/2021/QĐ-

UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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định quy định vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. (Trong năm thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác đối với 05 công chức) 

Thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp 

hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy 

chức, chạy quyền, Sở Tài chính đã điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở giữ 

chức vụ Chánh Thanh tra Sở từ ngày 01/5/2021. 

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 đã công khai 37/37 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở để cá nhân, tổ chức đến liên hệ dễ 

dàng theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 

05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh. 

Trong đó có 14 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 các TTHC liên quan đến 

lĩnh vực giá và công sản). Các TTHC được thực hiện một cách thuận lợi, không 

gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác.  

Trong năm 2021: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 2.219 TTHC 

(trong đó, đã tiếp nhận và xử lý đúng 2.219 hồ sơ, cụ thể: 1.725 hồ sơ cấp mã số 

đầu tư xây dựng cơ bản và 53 hồ sơ mở mã quan hệ ngân sách; 441 hồ sơ trong 

lĩnh vực quản lý giá và công sản), không có hồ sơ nào quá hạn. Khi thực hiện giải 

quyết các TTHC, chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh hoặc khiếu nại về việc 

giải quyết TTHC của Sở Tài chính. 

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. 

Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền việc triển khai thí điểm Hệ thống thông 

tin 1022 tỉnh Gia Lai đến toàn thể công chức và người lao động và liên kết trên 

Trang thông tin điện tử của Sở tới địa chỉ https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/He-thong-

Thong-tin-dich-vu-cong-1022-tinh-Gia-Lai.aspx. Đến nay, việc triển khai thí điểm 

đã thực hiện hơn 02 tháng, chưa có nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân phản ảnh về lĩnh vực tài chính ngân sách. 

2.6. Kê khai thu nhập, tài sản 

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định 

của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

tỉnh Gia Lai và Văn bản số 92/TTr-PCTN ngày 04/3/2021 của Thanh tra tỉnh 

hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/He-thong-Thong-tin-dich-vu-cong-1022-tinh-Gia-Lai.aspx
https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/He-thong-Thong-tin-dich-vu-cong-1022-tinh-Gia-Lai.aspx
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theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Sở Tài chính đã triển khai cho công chức thuộc đối 

tượng kê khai thu nhập, tài sản thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu 

nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 (Kế hoạch số 11/KH-STC ngày 

11/3/2021 Triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy 

định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai; 

Quyết định số 81/QĐ-STC ngày 05/4/2021 về việc công khai Bản kê khai tài sản, 

thu nhập lần đầu, tổng 47/47 CC phải kê khai, đạt 100%).  

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 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. 

Tiếp tục 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 của UBND tỉnh 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. 

Triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

số 22/KH-STC ngày 28/8/2019 của Sở Tài chính 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: Tổng số cuộc thực hiện là 04 cuộc; số cuộc triển 

khai từ các kỳ trước chuyển sang: 02 cuộc; số cuộc triển khai trong kỳ: 02 cuộc; 

Kết luận thanh tra: Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 02/04 

cuộc. (Đã ban hành Kết luận thanh tra tại Sở Công thương tỉnh Gia Lai và Trung 

Tâm Khuyến công & XTTM tỉnh Gia Lai); Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 

thuộc lĩnh vực chế độ, định mức tại Sở Công thương tỉnh Gia Lai và Trung Tâm 

Khuyến công & XTTM tỉnh Gia Lai, số tiền sai phạm theo 02 kết luận là 

20.395.000 đồng. Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Quyết định thu hồi tiền 

(Quyết định số 131/QĐ-STC, 132/QĐ-STC ngày 19/5/2021). Đơn vị đã khắc phục 
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xong; Qua thanh tra chưa phát hiện thấy hiện tượng tham nhũng xảy ra tại các đơn 

vị đã thanh tra.  

- Thẩm định dự toán kinh phí bổ sung của các đơn vị trong năm: Tổng số kinh 

phí các đơn vị lập dự toán là: 37.239,7 triệu đồng. Số kinh phí thẩm định là: 

31.729,6 triệu đồng. Số kinh phí tiết kiệm là: 5.510,1 triệu đồng. 

- Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đến ngày 02/11/2021 là 

54 dự án; Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 958.476 triệu đồng, giá trị trình phê 

duyệt quyết toán là 957.319 triệu đồng, giảm trừ 1.157 triệu đồng. 

- Thẩm định dự toán và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu về mua sắm tập trung của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, 

với tổng dự toán phê duyệt: 22.442.022.020 đồng; Giá trị trúng thầu: 

22.375.435.000 đồng. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, gói thầu mua xe ô tô của 13 đơn vị, với tổng dự toán phê duyệt: 

13.851.522.500 đồng; Tổng giá trị các gói thầu: 13.720.856.000 đồng. 

- Sở Tài chính thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan 

tổng hợp các vướng mắc về cơ chế, chính sách khi thực hiện các kiến nghị, kết luận 

của KTNN và báo cáo UBND, KTNN KV XII về kết quả thực hiện khắc phục các 

kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2020 và các năm trước. Kết quả khắc phục đến 

thời điểm báo cáo như sau: Năm 2020 (Số khắc phục là 38.515.367.000 

đồng/513.521.295.000 đồng, đạt 7,5%, số chưa khắc phục: 475.005.928.000 

đồng); Năm 2019 (Số khắc phục là 397.128.754.610 đồng/428.902.527.000 đồng, 

đạt 92,6%, số chưa khắc phục: 31.773.772.390 đồng); Năm 2018 (Số khắc phục là 

321.911.620.652 đồng/340.758.515.000 đồng, đạt 94,5%, số chưa khắc phục: 

18.846.849.348 đồng); Năm 2017 (Số khắc phục là 435.590.710.795 

đồng/437.447.595.000 đồng, đạt 99,6%, số chưa khắc phục: 1.856.884.205 đồng); 

Năm 2016 (Số khắc phục là 399.973.098.617 đồng/401.372.625.000 đồng, đạt 

99,7%, số chưa khắc phục: 1.399.526.383 đồng); Năm 2015 (Số khắc phục là 

186.448.775.583 đồng/187.134.800.000 đồng đạt 99,6%, số chưa khắc phục: 

686.024.417 đồng); Năm 2014 (Số khắc phục là: 203.533.954.454 

đồng/212.866.400.000 đồng, đạt 95,6%, số chưa khắc phục: 9.332.445.546 đồng); 

Năm 2012 (Số khắc phục là: 465.981.042.721 đồng/467.325.842.010 đồng, đạt 

99,7%, số chưa khắc phục: 1.344.799.289 đồng). 

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính 

chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. 

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

hành vi tham nhũng, lãng phí xảy ra tại 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 tài chính chưa phát hiện thấy hiện tượng tham nhũng xảy ra tại 

các đơn vị đã thanh tra.  

Sở đã 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 có người dân đến khiếu nại, tố 
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cáo; Công bố chuẩn mực giao tiếp hành chính tại trụ sở cơ quan. Trong năm 2021, 

Sở Tài chính không có công dân đến kiến nghị, phản ánh hay khiếu nại, tố cáo. 

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ đầu năm đến nay, Sở 

tiếp nhận 04 đơn, trong đó 02 đơn tố cáo không đủ điều kiện giải quyết, đã xử lý 

lưu hồ sơ; 01 đơn đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đơn gửi đến 

nhiều cơ quan, tổ chức, đã xử lý lưu hồ sơ; 01 đơn kiến nghị của Trạm Y tế xã Ia 

Phí về việc đề nghị truy lĩnh tiền chế độ chính sách làm việc tại xã Vùng III, đặc 

biệt khó khăn của viên chức y tế, đã được Sở Tài chính giải quyết trả lời đơn tại 

Công văn số 4123/STC-TTr ngày 09/12/2021, không có hồ sơ tồn đọng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng cao trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với 

thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt của Cấp ủy và Lãnh đạo Sở, đảng viên, 

công chức đã nhận thấy tầm quan trọng của việc phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, từ đó có trách nhiệm hơn và tham gia tích cực trong công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, 

vững mạnh.  

Bên cạnh những thuận lợi, còn một số khó khăn, tồn tại: Công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên, do 

nhiệm vụ phát sinh nhiều, thời gian gấp, công chức tập trung xử lý nhiệm vụ 

chuyên môn cho kịp thời, áp lực công việc, không có thời gian tổ chức trực tiếp để 

quán triệt các quy định về phòng, chống tham nhũng, chủ yếu đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Tài chính để công chức tự nghiên cứu. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

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 công chức và thông tin, phản ánh của tổ chức, công dân đối với 

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 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. 
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Thường xuyên 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 thắng lợi Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; 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; 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. 

Tăng cường công tác thanh tra các đơn vị dự toán, kịp thời phát hiện ra các sai 

phạm, ngăn ngừa phát sinh vi phạm tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu quả 

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính - kế toán; Tăng cường phối hợp với các 

Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc khắc phục kiến nghị của KTNN; Đảng 

ủy, Lãnh đạo Sở tăng cường chỉ đạo. lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt 

động của cơ quan; Ban thanh tra nhân dân tiếp tục 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 theo kế hoạch. 

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. 

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; Tăng cường công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Sở Tài 

chính kính báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy./. 
 

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

- Thanh tra tỉnh (theo dõi); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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