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 BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả công tác nội chính  

và phòng chống tham nhũng năm 2018 

 
 

I. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 

- Tình hình đảm bảo an ninh trật tự: Năm 2018, tình hình chính trị, an ninh 

trật tự tại Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục ổn định, nội bộ luôn đoàn kết, 

thống nhất, tập trung xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt tiêu chuẩn về an 

toàn, an ninh trật tự. Sở đang trình các cấp công nhận là cơ quan đạt chuẩn về văn 

hóa và đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018. Không có cán bộ, 

công chức, viên chức vi phạm về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. 

- Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân: Trong năm Sở tiếp nhận 10 đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên các lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, báo chí. Đã xử lý 06 đơn thư thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở, 03 đơn thư đang trong quá trình phối hợp với các đơn vị 

liên quan thu thập tài liệu xử lý. Trong năm, không có CBCC của Sở vi phạm, gây 

nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh 

nghiệp. Không có đơn thư vượt cấp, phức tạp, kéo dài. 

Không có vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp nổi cộm, bức xúc liên quan đến an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội xảy ra trong Sở. 

2. Kết quả công tác nội chính 

2.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính 

Chi ủy, Ban Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ Đảng, các 

phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, 

quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND tỉnh về công tác 

nội chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018: Nghị quyết số 10-

NQ/TW ngày 29/9/2015 của Tỉnh ủy về công tác nội chính; Chương trình số 909-

CTr/TU ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí năm 2018; Đề án tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự đến 

năm 2020 của UBND tỉnh. Sở đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 với chủ đề 

“Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Tiết kiệm”; xây dựng kế hoạch và phát động 

phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, 

thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”. Chi bộ Sở ban hành Nghị quyết 

xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Sở ban hành Kế hoạch xây dựng đơn vị đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018; Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt 
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chuẩn văn hóa năm 2018; tiếp tục quán triệt, thực hiện chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí của Sở giai đoạn 2016-2020. Đồng thời thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, công 

tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 bám sát chủ đề “An toàn 

giao thông cho trẻ em”. 

Sở nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, chuyên ngành, 

đặc biệt là các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 

- 2020, định kỳ hàng tháng, hàng quý phối hợp với các cơ quan rà soát các lỗ hỗng 

bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước; thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện Nghị định 

49/2017/NĐ-CP, thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng sim 

rác. Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà 

Tĩnh, tăng cường công tác thanh tra đột xuất về xuất bản phẩm, lịch Block trên địa 

bàn tỉnh. 

2.2. Kết quả công tác nội chính 

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả năm 2018, Sở đạt các tiêu chí để trình cấp có 

thẩm quyền công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự” và 

“cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Làm tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, 

của thành viên tổ giúp việc và thành viên Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, 

hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban Chỉ đạo 94 

của tỉnh). 

Trong năm đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin, cảnh báo đến 

người dân cảnh giác với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội của các thế lực thù 

địch chống phá Đảng, Nhà nước ta; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo 

thông tin liên lạc trong mọi tình huống và xử lý tốt công tác thông tin liên lạc khi 

có các vụ việc, điểm nóng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự, quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh (tại các điểm nóng, lúc cần thiết có thể chỉ đạo các 

nhà mạng cắt sóng di động, sóng 3G cục bộ để tránh phân tán thông tin xấu độc lan 

truyền lên mạng xã hội). Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan đầu mối của tỉnh trong 

ứng cứu sự cố khẩn cấp máy tính và công tác đảm bảo an toàn thông tin trên mạng 

trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trong công tác đảm bảo an toàn giao thông: Sở Thông tin và Truyền thông 

ban hành Kế hoạch số 97/KH-STTTT ngày 08/02/2018 về tuyên truyền đảm bảo 

an toàn giao thông năm 2018 bám sát chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, 

trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan báo chí; biên soạn nội dung tuyên truyền trên hệ thống 

trạm truyền thanh cơ sở về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong các ngày lễ 

lớn của quê hương, đất nước, trong dịp Tết Nguyên đán: Công văn số 58/STTTT-

TTBCXB ngày 26/01/2018 về việc tuyên truyền đảm bảo trật tự, ATGT cho các 
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hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia và dịp cao điểm Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018; Công văn số 269/STTTT-TTBCXB ngày 

12/4/2018 về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT 

dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; Công văn số 664/STTTT-TTBCXB ngày 

28/8/2018 về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, 

ATGT trong dịp Lễ Quốc khách 02/9; Công văn số 831/STTTT-TTBCXB ngày 

24/10/2018 về việc tuyên truyền an toàn giao thông… Thực hiện chỉ đạo của Sở 

các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm 

giảm thiểu thiệt hại về ATGT. Sở đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh 

biên soạn và phát hành trên 600 đĩa CD tuyên truyền (02 đợt) phát trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở..   

Năm 2018, Thanh tra Sở đã tổ chức được 10 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành trên các lĩnh vực: Tần số, Xuất bản, Viễn thông, CNTT, SIM thuê bao di 

động trả trước, truyền hình vệ tinh, bưu chính. Đặc biệt, tập trung thanh tra, xử lý 

vi phạm về hoạt động kinh doanh SIM rác trên địa bàn tỉnh.  

Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm 6, tổ chức kiểm tra 02 cuộc đột xuất về 

Tần số và lập biên bản trên 07 trường hợp vi phạm qua rà soát lưu động.  

Kết quả xử lý vi phạm hành chính: Thanh tra Sở xử phạt 08 tổ chức, cá 

nhân. Các hành vi vi phạm chủ yếu kinh doanh SIM thuê bao di động trả trước sai 

quy định, sách in lậu, nhân bản trái phép. Tổng số tiền đã xử phạt vi phạm hành 

chính trong năm 2018 là 85,7 triệu đồng. Ngoài ra còn đề nghị Thanh tra Bộ Thông 

tin và Truyền thông xử lý 10 trường hợp vi phạm về trang thông tin điện tử tổng 

hợp dẫn nguồn sai quy định, thông tin báo chí sai sự thật, sử dụng tên miền vi 

phạm.  

Đánh giá chung: 

Năm 2018, Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính. Tình hình chính trị, an ninh trật tự tại Sở 

Thông tin và Truyền thông tiếp tục ổn định, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Kịp 

thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn thông 

tin mạng; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, của thành viên tổ 

giúp việc và thành viên Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn 

biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh); thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, khi xảy 

ra các điểm nóng trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 

tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các 

thế lực thù địch tiếp tục sử dụng mạng xã hội để chuyển tải các thông tin xấu độc, 

chống phá Đảng, Nhà nước ta; hoạt động tấn công mạng và nguy cơ mất an toàn 

thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước đang ở mức độ cao, do vậy công tác 
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đảm bảo an toàn an ninh mạng càng được chú trọng. Hoạt động vi phạm pháp luật 

trên lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày càng tiềm ẩn, phức tạp và tinh vi. 

II. CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN) 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN 

Trong năm 2018, Cấp ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện tốt vai trò công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo về công tác PCTN trong đơn vị, trong ngành. Thường xuyên chỉ đạo tổ 

chức quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về PCTN. Các nội dung có liên quan đến công tác PCTN luôn 

được lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể đưa vào quán triệt, nhắc nhở trong các cuộc 

họp nội bộ nhằm nâng cao ý thức đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, xem đây là 

một trong những công tác thường xuyên, quan trọng. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham 

nhũng; Nghị định số 78/2013/ NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai và định kỳ nhắc nhở 

trong các cuộc họp giao ban.  

Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà 

nước, nâng cao trách nhiệm công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, tinh thần 

trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện tốt việc 

phòng, chống tham những đến từng đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN 

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham 

nhũng, Chi bộ, Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền trên phần mềm 

Văn phòng điện tử nội bộ IO, Cổng/Trang thông tin điện tử Sở, tổ chức lồng ghép 

vào các cuộc họp, giao ban, hướng dẫn Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở để quán triệt các quy định của pháp luật về việc thực hiện Luật phòng, 

chống tham nhũng. 

Tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng 2018 số 36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018, có hiệu lực tháng 7/2019. Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 

120/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 2005; Nghị định số 78/2013/ NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cho người có 

nghĩa vụ kê khai. Từ đó, cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 

nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tích cực đấu 

tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm 

trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân 

dân. 

 

3. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 
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- Thực hiện chế độ công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan. 

Việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trên các lĩnh 

vực thuộc ngành đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai về nội dung, hình 

thức theo quy định gắn với việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. 

Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế “một cửa” nhằm giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật, có 

chất lượng, tránh phiền hà, nhũng nhiễu. 

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ tháng 01/12/2018, 

toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Thông tin và truyền thông đã 

thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mọi thủ tục được thực hiện đúng quy 

trình, tránh hoàn toàn các công đoạn nẩy sinh tiêu cực. 

- Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị 

trí công tác cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính 

phủ 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 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP 

ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 158/2007/NĐ-CP, Sở đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng 

năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

Đã hoàn thiện quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc Sở; thực hiện quy trình bổ 

nhiệm 02 đồng chí lãnh đạo cấp phòng tại Trung tâm CNTT&TT; Chuyển đổi 01 

vị trí việc làm phòng cán bộ Thanh tra. Công tác bố trí, quy hoạch đã được tổ chức 

thực hiện trên cơ sở đảm bảo công khai, dân chủ trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn 

chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ để công chức, viên chức 

tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch theo đúng quy định. 

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác khen thưởng, kỷ luật được tuân 

thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định; thực hiện rõ ràng, được toàn thể cán 

bộ công chức, viên chức đồng tình cao. 

- Thực hiện minh bạch tài sản và thu nhập 

Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 

về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra 

Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; lập 

danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản và thu nhập 

thuộc phạm vi quản lý của ngành để tiến hành cấp phát mẫu kê khai tài sản và thu 

nhập cho những người thuộc diện kê khai.  

Việc công khai các tài sản, thu nhập được Sở tiến hành định kỳ theo quy định 

mỗi năm một lần. Năm 2018, Sở đang bắt đầu triển khai việc kê khai, công khai tài 

sản đối với cán bộ chủ chốt của Sở theo đúng quy định, đúng thời hạn trước tháng 

04/2018. 

- Xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn bị do mình quản lý, phụ trách. 
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Xử lý trách nhiệm nghiêm đối với người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn bị do mình quản lý, phụ trách, tuy nhiên, năm 2018, Sở 

Thông tin và Truyền thông không có trường hợp nào người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu bị xử lý về trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

- Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các văn bản nội bộ trong cơ quan: 

Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ; Quy chế tiếp công dân; Quy chế văn 

hóa công sở và các định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động sự nghiệp tại Trung 

tâm CNTT&TT thuộc Sở. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

26/11/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng dự toán được 

duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp chống thất thoát, lãng 

phí; kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản công; xây dựng, ban hành 

và thực hiện đúng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, có biện pháp 

phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước. 

- Cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý 

Việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trên các lĩnh 

vực thuộc ngành quản lý đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai về nội dung, 

hình thức theo quy định gắn với việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. 

Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế “một cửa” nhằm giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật, có chất 

lượng, tránh phiền hà, nhũng nhiễu. Đổi mới 100% thủ tục hành chính của ngành 

thực hiện qua mạng – dịch vụ công mức 3, mức 4. 

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị: Việc phát hiện, xử lý tham nhũng tại Sở thông qua công 

tác tự kiểm tra trong năm 2018: Không phát hiện có hành vi tham nhũng. 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp 

ủy, tổ chức Đảng: Không phát hiện có hành vi tham nhũng. 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Không phát 

hiện có hành vi tham nhũng. 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết tố cáo, khiếu nại: Không 

có 

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng: Không có. 

 

Đánh giá chung: 

- Ưu điểm: 



 7 

Trong năm 2018, cùng với sự nỗ lực của ngành để hoàn thành nhiệm vụ công 

tác chuyên môn, Lãnh đạo Sở đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng trong đơn vị, trong ngành. Qua công tác kiểm tra nội bộ, công 

tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, qua công tác thanh tra đều không có biểu hiện 

hoặc các trường hợp tham nhũng xảy ra ở Sở Thông tin và Truyền thông. 

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTN tại Sở ngày 

càng được quan tâm, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được 

nâng cao và đảm bảo không xảy ra các hành vi tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn 

vị thuộc ngành. 

 - Hạn chế 

Mặc dù trong năm 2018 không có trường hợp hoặc biểu hiện của tham nhũng, 

nhưng công tác tự kiểm tra, giám sát về phòng chống trong nội bộ cơ quan triển 

khai chưa nhiều, chưa thường xuyên; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng còn có những hạn chế nhất định.  

 - Nguyên nhân:  

 Chưa có sự hướng dẫn đồng bộ từ các cơ quan chức năng về quy trình phòng, 

chống tham những; các văn bản quy định về công tác PCTN còn chưa đầy đủ, chưa 

cụ thể. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai 

thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng; các bộ luật, luật mới có liên quan đến công tác 

tư pháp, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ 

viên chức về ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng dự án Luật Đơn vị hành 

chính và Luật An ninh mạng. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 29/9/2015 của Tỉnh 

ủy về công tác nội chính; Chương trình số 909-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Tỉnh 

ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; Đề án 

tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự đến năm 2020 của UBND tỉnh… 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham 

nhũng. 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban giám đốc với công 

tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở và đơn vị thuộc Sở. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về công tác 

nội chính và phòng chống tham nhũng, đặc biệt cần quán triệt việc thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính, Thanh tra tỉnh về công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng. 

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc 

biệt là việc xây dựng, soạn thảo các văn bản cụ thể hóa pháp luật về Thông tin và 

Truyền thông, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hiện 

hành của ngành để tham mưu, đề xuất sửa đổi bổ sung, hoặc bãi bỏ những nội 
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dung, quy định không còn phù hợp với chính sách pháp luật hiện hành, hệ thống 

hóa các quy định về thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trên các phương tin 

thông tin đại chúng và niêm yết tại Văn phòng Sở làm cơ sở cho việc thực hiện và 

giám sát thực hiện. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, đề 

nghị UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương quan tâm bố trí nguồn lực 

trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 

03/8/2018 của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của 

cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh gia đoạn 2018 - 2020; 

2. Cần kịp thời động viên, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

mạnh dạn đấu tranh, tố giác các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; 

3. Tăng cường công tác tự động hóa các thủ tục hành chính, các thủ tục về 

thanh toán các dự án đầu tư nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng đối với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính;                    

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
(Đã ký) 

 

Đậu Tùng Lâm 



THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH  

VÀ PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 
(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-STTTT ngày 18/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT NỘI DUNG ĐV TÍNH KẾT QUẢ 

A CÔNG TÁC NỘI CHÍNH   

I  Việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính   

1 Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính Văn bản 12 

2 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác nội chính Cuộc 03 

3 Số vụ nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự đã chỉ đạo xử lý Vụ Không 

II Công tác bảo đảm an ninh quốc gia   

4 Số vụ/người xâm phạm an ninh quốc gia đã phát hiện Vụ/người Không 

5 Số vụ/bị can đã khởi tố, điều tra về các tội xâm phạm an ninh quốc gia  Vụ/bị can Không 

6 Số vụ/bị can đã truy tố về các tội xâm phạm an ninh quốc gia  Vụ/bị can Không 

7 Số vụ/bị cáo đã xét xử về các tội xâm phạm an ninh quốc gia  Vụ/bị cáo Không 

8 Số vụ/người xâm phạm an ninh quốc gia xử lý bằng hình thức khác Vụ/người Không 

III Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội   

9 Số vụ/người vi phạm bị xử lý hành chính Vụ/người 8 vụ/ 8 người 

10 Số vụ/bị can đã khởi tố hình sự  Vụ/bị can  Không 

11 Số vụ/bị can đã truy tố Vụ/bị can  Không 

12 Số vụ/bị cáo đã xét xử Vụ/bị cáo  Không 

13 Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý Đơn 06 

  - Trong đó: Số vụ khiếu kiện đông người đã thụ lý Vụ Không 
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14 Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết Đơn 06 

  Trong đó: Số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết Vụ 01 

B CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN   

15 Số văn bản ban hành để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN Văn bản Lồng ghép trong 

các cuộc học Chi 

bộ 

16 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN Cuộc 01 

17 Số vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã chỉ đạo xử lý Vụ Không 

II Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN   

18 Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN Lớp/người 4/380 

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng    

19 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch  Cuộc/đơn vị 02 

20 Số người được chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng Người 01 

21 Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập Người 24 

22 Số người bị kết luận kê khai không trung thực Người Không 

23 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị vi phạm về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn Cuộc/đơn vị Không 

24 Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được ban hành mới Văn bản Không 

25 Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ sung Văn bản 01 

26 Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được bãi bỏ Văn bản Không 

27 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp Cuộc/đơn vị Không 

28 Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng trong CQ, TC, ĐV Người Không 
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do mình quản lý, phụ trách 

29 Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng trong CQ, TC, ĐV 

do mình quản lý, phụ trách 

Người Không 

IV Phát hiện, xử lý tham nhũng   

30 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ của các CQ, TC, 

ĐV 

Vụ/người Không 

31 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng Vụ/người Không 

32 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra Vụ/người Không 

33 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Vụ/người Không 

34 Số vụ/người tham nhũng bị xử lý hành chính Vụ/người Không 

35 Số vụ/bị can đã khởi tố về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can  Không 

36 Số vụ/bị can đã truy tố về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can  Không 

37 Số vụ/bị cáo đã xét xử về các tội danh tham nhũng Vụ/bị cáo  Không 

38 Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng  Triệu đồng Không 

39 Tài sản bị tham nhũng được thu hồi Triệu đồng Không 

40 Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng Người Không 
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