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Gia Lai, ngày23 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
9 tháng đầu năm 2019 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 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng
cuối năm 2019 như sau:
I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG
- Đảng ủy cơ sở Sở Tài chính đã chỉ đạo, 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 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/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 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.
- 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/QĐ1

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 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
theo 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.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày
01/4/2019 Ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí năm 2019 của tỉnh Gia Lai; Sau khi Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày
01/4/2019 được ban hành, Sở Tài chính có Văn bản số 773/STC-TTr ngày
03/4/2019 về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2019.
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 CBCC 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, hội ý đầu giờ hàng ngày, Lãnh đạo
Sở luôn quán triệt, nhắc nhở CBCC, 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 2019.
- Tiếp tục phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017); Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công năm 2017; Luật tố cáo năm 2018; Luật Khiếu nại năm 2011;
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016,...
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 2019, Sở đã
thực hiện công khai dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách của Sở để CBCC
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
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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 2017 tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh và công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 tại Quyết định số
42/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa
phương Quý I/2019 tại Công văn số 1129/STC-QLNS ngày 14/5/2019 của Sở
Tài chính và công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa
phương 6 tháng năm 2019 tại Công văn số 1706/STC-QLNS ngày 15/7/2019
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
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.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành và 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:
+ Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 Nghị quyết: Nghị quyết số
116/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức
Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp
tỉnh tổ chức; Nghị quyết số 109/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 Quy định mức
quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên
100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện
hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 105/2019/NQHĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức
hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
+ UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định, bao gồm: Quyết định số
17/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị
trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND
ngày 06/5/2019 Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị
xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND
ngày 01/3/2019 Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23
tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày
28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia
Lai; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 Quy định đối tượng
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khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
tỉnh Gia Lai.
- Ban hành 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 thay thế Quyết định số 25/QĐ-STC ngày 14/3/2018 của Sở Tài chính về
Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 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 CBCC
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, CCVC Nhà nước; về tiêu chuẩn,
định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi
tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập; về 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 trong nước trên địa bàn tỉnh.
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 CBCC, NLĐ thuộc Sở Tài chính.
- Ban hành 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. Thực hiện chuẩn mực trong
giao tiếp, ứng xử:
+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng
dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người
dân. 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.
+ Cán bộ, công chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ
đạo, điều hành, phân công công chức của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác
nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.
+ Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí,
áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong
giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong
sáng.
+ Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện
nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan.
2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn
- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày
27/10/2007 của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Sở đã
ban hành Quyết định số 44/QĐ-STC ngày 07/5/2019 về Kế hoạch luân chuyển
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và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính năm 2019-2020, thực hiện chuyển
đổi vị trí 02 công chức.
- Phổ biến, triển khai 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, bãi bỏ
Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định
danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối
với cán bộ, công chức, viên chức.
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 52 TTHC (trình UBND tỉnh bãi bỏ 17 TTHC và công bố
01 TTHC mới theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND
tỉnh), trong đó 45 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 TTHC được công bố, 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: (tính từ 01/01/2019 đến 22/9/2019) bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả tại Sở đã tiếp nhận 1727 TTHC (trong đó, đã tiếp nhận và xử lý đúng
hạn 1727 hồ sơ, cụ thể: 1298 hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản và 139 hồ
sơ mở mã quan hệ ngân sách; 290 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 9 tháng đầu năm 2019 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
- Sở Tài chính đã tổ chức quán triệt cho toàn bộ CBCC thuộc diện phải kê
khai tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP
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ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về minh bạch tài sản, thu nhập.
Đồng thời phát biểu mẫu để các đối tượng thực hiện kê khai theo quy định.
- Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018: 43 người;
tỷ lệ số lượng CBCC kê khai đạt 100%.
- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan: 43 công chức.
- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 03 công
chức lãnh đạo.
- Hình thức công khai: Sở Tài chính tổ chức công khai và quyết định phạm
vi công khai theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày
17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
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.
- 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.
- 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 2017 tại Chi cục
Quản lý thị trường (Ban hành Kết luận số 619/KL-TTr ngày 15/3/2019): Số tiền
sai phạm thu hồi nộp vào ngân sách: 13.481.000 đồng (Nộp vào tài khoản tạm
giữ của Thanh tra Tài chính).
+ 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 dự án các công trình đầu tư xây
dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh. Tổng dự toán phê duyệt: 23.616.434.000
đồng.
+ Thẩm định nội dung chi kinh phí thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đầu tư rừng đặc dụng
giai đoạn 2011-2020 năm 2019 của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Số đề nghị
của đơn vị: 4.338.936.000 đồng; Số thẩm tra: 4.300.900.000 đồng. Chênh lệch
giảm: 38.036.000 đồng (chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo
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vệ rừng – bảng cấp dự báo cháy rừng). Lý do: Khoản chi này trùng với nội dung
chi của nguồn kinh phí chăm sóc rừng tại khu căn cứ cách mạng xã Krong.
+ Thẩm định quyết toán năm 2018 của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh: Hủy
dự toán: 60.495.294 đồng. Lý do: Đơn vị lập dự toán cao hơn so với thực tế chi.
+ Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đến 22/9/2019 là 38
dự án với giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 612.714.918.676 đồng, giá trị
đề nghị phê duyệt quyết toán là 612.028.370.476 đồng, giá trị giảm trừ qua thẩm
tra, phê duyệt quyết toán là 705.770.200 đồng.
+ Thẩm định dự toán kinh phí bổ sung trong 9 tháng đầu năm 2019 của các
đơn vị: Tổng số kinh phí các đơn vị lập dự toán là: 15.867,7 triệu đồng. Số kinh
phí thẩm định là: 14.770,1 triệu đồng. Số kinh phí tiết kiệm là: 1.097,6 triệu
đồng.
+ Tình hình xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2018: Đến nay Sở Tài
chính đã xét duyệt, thẩm định 47/52 đơn vị dự toán cấp tỉnh. Trong đó, số kinh
phí đề nghị nộp trả NSNN là 61 triệu đồng, số kinh phí đề nghị giảm dự toán
năm sau là 44,4 triệu đồng, số kinh phí đề nghị khôi phục dự toán là 30,022 triệu
đồng.
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.
5. 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.
- Trong 9 tháng đầu năm 2019, qua thanh tra chưa phát hiện thấy hiện
tượng tham nhũng xảy ra tại các đơn vị đã thanh tra. (Theo Quyết định 123/QĐSTC 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)
- 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 9 tháng đầu năm 2019 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 ngày 01/01/2019 đến
22/9/2019): Tổng số đơn nhận được: 07 đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại, 04 đơn
tố cáo, 02 đơn kiến nghị. Kết quả xử lý: Đã thực hiện giải quyết xong, không có
hồ sơ tồn đọng.
- 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.
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- Phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đôn đốc tổng hợp khắc
phục kiến nghị của kiểm toán nhà nước ngân sách địa phương năm 2017 và các
năm về trước.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Cấp ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, quán triệt đến toàn thể CBCC,NLĐ
nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.
Thường xuyên họp CBCC phổ biến các nội dung mới liên quan đến công tác
phòng, chống tham nhũng.
- CBCC, 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 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 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- 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 CBCC và thông tin, phản ánh của tổ chức, công
dân đối với CBCC 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
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 05CT/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
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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 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 tực 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.
- 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.
- Tăng cường thanh tra tại các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường sự kiểm
tra giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thanh tra nhân dân 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.
- 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 sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hồ sơ
một cửa giải quyết TTHC do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp.
Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng
đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 3
tháng cuối năm 2019, Sở Tài chính kính báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo
dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (theo dõi);
- GĐ và PGĐ;
- Lưu: VT,VP.

Ký bởi: Nguyễn
Dũng
Email:
dungn.stc@gialai.g
ov.vn
Cơ quan: Sở Tài
chính, Tỉnh Gia Lai
Ngày ký:
24.09.2019
07:55:56 +07:00
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