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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 90/BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đôn đốc công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BNCTU ngày 05/9/2019 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy về việc rà soát, đôn đốc công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”;  

công văn số 5957/UBND-NC ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc rà soát báo cáo công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”, Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo như sau: 

 I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ 

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà 

nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công 

nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin 

thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo 

chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các 

sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.  

 Sở hiện có Ban Giám đốc và 05 phòng chuyên môn (Phòng Công nghệ 

Thông tin; Phòng Bưu chính Viễn thông; Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản; 

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở); 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan là 41 người, trong đó Văn phòng Sở 25 người, Trung tâm 

CNTT và Truyền thông 16 người. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA 

TỈNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG “THAM NHŨNG VẶT‟‟ 

 1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện  

  Cấp ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo tuyên truyền các văn bản của Trung ương 

và của tỉnh về công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” trên phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành I-Office, Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở, tổ chức 

lồng ghép vào các cuộc họp, giao ban, hướng dẫn các phòng chuyên môn thực 

hiện đúng các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế 

hoạch cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Sở điện tử áp 

dụng trong các hoạt động quản lý nhà nước của Sở. Tổ chức tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chính sách, pháp luật, các 

văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”; chỉ đạo các cơ 

quan báo chí tập trung tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các cá nhân điển 
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hình trong công tác phòng chống tham nhũng, phê phán những hành vi vi phạm 

tham nhũng, lãng phí.  

 2. Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo 

  - Các văn bản do Chi ủy, Lãnh đạo Sở ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện: Sở đã ban hành văn bản số 33/STTTT-TTra2 ngày 15/01/2019 về 

tham mưu các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý về “tham nhũng vặt” 

trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.  

 - Chi ủy, Lãnh đạo Sở đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thông qua sinh hoạt 

Chi bộ, họp giao ban về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hành động 

của UBND tỉnh về 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.  

 3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng 

“tham nhũng vặt”. 

 - Tổ tham mưu giúp việc: Thanh tra Sở được giao là đơn vị đầu mối 

tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”, 

thực hiện các nhiệm vụ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ 

quan cấp trên.  

 Sở Thông tin và Truyền thông đã công khai đường dây nóng và hộp thư 

điện tử online trên Cổng thông tin điện tử của Sở (Chuyên mục Tiếp nhận và 

trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân) để tiếp nhận, trả lời những thông 

tin phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người 

dân, doanh nghiệp. 

- Việc chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách 

tổ chức: Sở đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc 

thực hiện việc đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”, kịp 

thời báo cáo với Tổ tham mưu giúp việc khi có biểu hiện hoặc phát hiện có 

“tham nhũng vặt” trong khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức.  

- Đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ tập trung vào 

những khâu, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như lĩnh vực báo chí, 

trong việc triển khai các dự án đầu tư về CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước.  

Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; không có sự điều chuyển, miễn nhiệm, thay 

thế cán bộ, công chức, viên chức do có biểu hiện tiêu cực hay nhũng nhiễu gây 

dư luận xấu. 

 - Đã thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong cơ quan, giao Văn phòng Sở làm đầu mối kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đến thời điểm báo cáo, không có 

cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi tiêu cực, nhũng 

nhiễu gây dư luận xấu. 
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 - Đánh giá tính chủ động trong việc kiểm tra, xác minh và yêu cầu cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện quản lý giải trình khi có dư 

luận gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc 

của người dân và doanh nghiệp: Không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức thuộc diện quản lý của Sở phải giải trinh do có dư luận xấu. 

 4. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp trong Chỉ thị số 

10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 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.  

 4.1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống tham nhũng.  

 Chi ủy, Ban giám đốc Sở đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Quán triệt và giao trách 

nhiệm cho các Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở chịu trách 

nhiệm khi có cán bộ thuộc quyền có biểu hiện hoặc có hành vi tham nhũng. 

 4.2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch 
trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. 

 Sở đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 

11/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 

06/KH-STTTT ngày 04/01/2019 của Sở về rà soát, đánh giá TTHC năm 2019; 

giao các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC. 

Đã tổ chức rà soát trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2019 về công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.  

Ban hành Công văn số 672/STTTT-TTra ngày 24/7/2019 đề xuất bãi bỏ 

04 văn bản QPPL thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, gồm: Nghị quyết số 

71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND, Quyết định số 38/2013/QĐ-

UBND ngày 28/8/2013, Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013, 

Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 

24/06/2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Duy trì, thực hiện công khai bộ Thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh, trên cổng dịch vụ công, cổng TTĐT của Tỉnh, cổng 

thông tin điện tử của Sở, thường xuyên rà soát các quy định pháp luật về 

TTHC để kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, bảo đảm công 

khai, minh bạch các TTHC. 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/deec428cd233fd7e88257c0100332be5?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/deec428cd233fd7e88257c0100332be5?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/94d9901ba1f9add947257daa00367faa?OpenDocument


4 

 

Ứng dụng CNTT trong công tác hành chính văn phòng của Sở, sử dụng 

phần mềm I-Office, Cổng thông tin điện tử Sở. Thực hiện 100% sử dụng văn 

bản điện tử, ứng dụng máy chấm công điện tử, lịch công tác điện tử. 

Thực hiện kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, 

công khai kết quả kê khai tại Văn phòng Sở. Thực hiện công khai tài chính 

định kỳ theo quy định. 

 4.3 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, 
phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN  

Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

PCTN, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tuyên tuyền, phổ biến 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Thường xuyên thu thập những thông tin, phản ánh của người dân về 

PCTN thông qua các kênh thông tin, đặc biệt trong hoạt động báo chí và các 

nguồn thông tin từ mạng xã hội, mục tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân 

trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, của Sở.  

5. Kết quả thực hiện việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng “tham 

nhũng vặt” và xử lý vi phạm theo quy định  

5.1. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh phát hiện và xử lý tình trạng 
“tham nhũng vặt”  

- Số đơn vị, cá nhân được thanh tra, kiểm tra, xác minh:  

+ Số đơn vị, cá nhân được kiểm tra, xác minh do có đơn tố cáo có hành vi 

gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của 

người dân và doanh nghiệp:  Không có. 

+ Số đơn vị, cá nhân được kiểm tra, xác minh khi có căn cứ cho rằng việc 

giải quyết công việc chậm trễ, kéo dài, gây phiền hà, làm thiệt hại quyền lợi 

chính đáng cho người dân và doanh nghiệp:  Không có. 

+ Số đơn vị, cá nhân được kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền:  Không có. 

- Số người bị phát hiện và xử lý do có hành vi “tham nhũng vặt”:  

+ Số người bị xử lý hình sự:  Không có. 

+ Số người bị xử lý về Đảng, xử lý hành chính:  Không có. 

- Kết quả xử lý: khiển trách, cảnh cáo, các hình thức khác:  Không có. 

5.2. Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát việc thực hiện các quy định về cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông. Không có 

- Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra, thanh tra, rà soát.  

+ Số đơn vị, cá nhân vi phạm về thời hạn giải quyết công việc của người 

dân, doanh nghiệp không có lý do chính đáng:  Không có. 
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+ Số đơn vị, cá nhân bị kiến nghị xử lý do các vi phạm khác theo quy định 

tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:  Không có. 

- Kết quả xử lý: Khiển trách, cảnh cáo, các hình thức khác:  Không có.  

5.3. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công vụ của người đứng 

đầu đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý  

- Số cuộc kiểm tra: 02 cuộc (Kiểm tra thực hiện kỷ cương, kỷ luật tại 

Trung tâm CNTT: 01 cuộc, Kiểm tra thực hiện kỷ cương hành chính do Văn 

phòng Sở chủ trì: 01 cuộc); Giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: 

Thường xuyên. 

- Số đơn vị, cá nhân được phát hiện có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân và doanh nghiệp:  Không có. 

- Kết quả xử lý: Khiển trách, cảnh cáo, các hình thức khác: Không 

5.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định trong thi hành công vụ do cơ quan 

chức năng cấp trên tiến hành  

- Số đơn vị, cá nhân bị xử lý do giải quyết công việc chậm, kéo dài không 

có lý do chính đáng gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp: Không có. 

- Số đơn vị, cá nhân bị xử lý do giải quyết công việc không đúng quy định 

của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh 

nghiệp: Không có. 

- Số đơn vị, cá nhân bị xử lý do có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực người 

dân và doanh nghiệp: Không có 

- Kết quả xử lý: Khiển trách, cảnh cáo, các hình thức khác: Không có 

5.5. Đánh giá kết quả việc phát hiện và xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông chưa phát hiện và xử lý 

trường hợp nào vi phạm về “ tham nhũng vặt”. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm:  

Đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị số 10-

CT/TTg-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1331-

CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 20/UBND-NC của UBND 

tỉnh. Kết quả, không xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt” trong các phòng, ban, 

đơn vị thuộc Sở. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Không có (Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” đã đầy đủ, nghiêm túc và quyết 

liệt, đã kiểm soát được trách nhiệm, hành vi của các đối tượng thường xuyên 
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tiếp xúc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông). 

3. Bài học kinh nghiệm 

Phải phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các quy định về phòng, chống “tham 

nhũng vặt” cho những cán bộ thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Cần nhắc nhở thường xuyên trong các cuộc giao ban cơ quan, sinh hoạt 

Chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để cán bộ, công chức không vi 

phạm “tham nhũng vặt” khi thi hành công vụ. Lấy công tác phòng ngừa làm 

chính trong phòng, chống “tham nhũng vặt”. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT HIỆN VÀ XỬ 

LÝ „THAM NHŨNG VẶT” 

1. Phương hướng, giải pháp 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TTg-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1331-CV/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 20/UBND-NC của UBND tỉnh. Nâng cao ý 

thức 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 thuộc quyền quản lý quán triệt thực hiện tốt 

việc phòng ngừa, phát hiện tình trạng tham nhũng vặt. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công 

tác ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, các thủ tục về 

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

quan, đơn vị.  

- Công bố, cập nhật, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên cổng thông 

tin điện tử của Sở, của tỉnh, cổng dịch vụ công của tỉnh. Tăng cường công khai, 

minh bạch và cải cách hành chính từ đó hạn chế tình trạng tham nhũng vặt. 

- Tăng cường tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để cung cấp thông 

tin về các chính sách mới, tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc, phản 

ánh các hiện tượng, gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng vặt để có biện pháp 

chủ động, kịp thời khách quan theo quy định.  

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc việc điều động, luân chuyển, chuyển 

đổi vị trí công tác theo quy định, nhất là đối với vị trí thường xuyên tiếp xúc 

với người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết kịp thời điều chuyển, xử lý đối với 

những trường hợp có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tạo dư luận xấu.  

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong 

công tác phòng, chống tham nhũng.  
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 - Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất, kịp thời, 

ngăn chặn, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, tham 

nhũng vặt, xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xẩy ra tiêu cực, sai phạm.  

 2. Đề xuất, kiến nghị: Không. 

  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTra3. 
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