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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:82/BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 

  

Thực hiện công văn số 6226/UBND-NC ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 

2018, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng 

 Chi bộ Sở, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền trên phần mềm điều hành 

tác nghiệp I-Office, Cổng/Trang thông tin điện tử, tổ chức lồng ghép vào các 

cuộc họp Chi bộ, họp giao ban, hướng dẫn Trưởng/Phó các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở quán triệt các quy định của pháp luật về việc thực hiện Luật 

phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2013/NĐ-CP 

ngày 17/6/2013 của Chính phủ qui 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 và Thông tư 

số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.  

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

định của Đảng, Nhà nước tại địa phương 

2.1. Cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình 

trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

+ 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 theo hướng đơn 

giản, công khai, minh bạch trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.  

2.2. Xây dựng, thực hiện 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. 
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- 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. 

2.3. Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. 

Sở 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 phải kê khai thuộc phạm vi quản lý của 

ngành, các đơn vị trực thuộc đã tiến hành cấp phát mẫu kê khai tài sản thu nhập 

cho những người thuộc diện kê khai. Tháng 04/2018 đã hoàn thành việc kê khai 

tài sản thu nhập cho năm 2017 cho toàn bộ cán bộ, CCVC thuộc Sở thuộc diện 

kê khai. 

2.4. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác của 

cán bộ, công 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. Trong 9 tháng đầu năm 2018, không 

có trường hợp nào chuyển đổi vị trí công tác. 

2.5. Công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng, nhất là trong bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý (việc chấp hành các quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý).  

Trong 9 tháng đầu năm 2018, theo quy định, Sở 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. 

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. 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=158/2007/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1


 
3 

3. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế và 

thu hồi tài sản tham nhũng tại địa phương 

3.1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công 
tác tự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng tại Sở thông qua công tác tự kiểm tra 

trong 9  tháng đầu năm 2018: Không phát hiện có hành vi tham nhũng.  

3.2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua hoạt 
động giám sát của hệ thống cơ quan dân cử và xã hội:  

Không phát hiện có hành vi tham nhũng . 

3.3. Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc liên quan đến cơ 
quan nhà nước (“tham nhũng vặt):  

Không có. 

3.4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công 
tác kiểm tra, giám sát của Đảng.  

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác kiểm 

tra, giám sát của Đảng được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở luôn được coi trọng trong đơn 

vị và toàn ngành. Các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống tham 

nhũng luôn được lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị đưa vào hướng dẫn, 

nhắc nhở trong các cuộc họp nội bộ nhằm làm cho mọi người luôn có ý thức đấu 

tranh, phòng, tránh và xem đây là một trong những công tác thường xuyên tại 

đơn vị. 

- Số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng: Không có. 

3.5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công 

tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

Không có. 

3.6. Kết quả phát hiện các sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, 
kinh tế kiến nghị chuyển cơ quan điều tra qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế 

xã hội trên địa bàn:  

Không có. 

3.7. Kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế: 

Không có. 

3.8. Kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh 

tế và khắc phục hậu quả thiệt hại về kinh tế; số tiền, tài sản thi hành phần dân 
sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: Không có. 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

Công tác tự kiểm tra, giám sát về PCTN 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.  
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Nguyên nhân: Chưa có sự hướng dẫn cụ thể, đồng bộ từ các cơ quan chức 

năng; các văn bản quy định về công tác phòng, chống tham nhũng còn bất cập, 

khó thực hiện. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT. 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp có cơ 

chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống các biểu 

hiện tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh; 

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 hơn nữa việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng 

đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;     

- Thanh tra tỉnh;                    

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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