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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số :         /BC-STC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng 12  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo  

và phòng chống tham nhũng năm 2021, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2022 

 

 Sở Tài chính nhận được Văn bản số 583/TTr -VP ngày 16/11/2021 của 

Thanh tra tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả công tác năm 2021. Căn cứ 

vào kết quả công tác thanh tra, tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham năm 2021, Sở Tài chính báo cáo như sau: 

Năm 2021, đã thanh tra theo kế hoạch trên các lĩnh vực: Quản lý tài chính 

ngân sách; xây dựng cơ bản; phòng chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra 

đã phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực quản lý; đã kiến nghị các ngành, đơn vị 

tăng cường công tác quản lý tài chính; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 

cá nhân, tổ chức, đơn vị. Các kiến nghị thanh tra cơ bản đã được các đơn vị 

nghiêm túc tiếp thu, thực hiện. Kết quả thanh tra, kiểm tra góp phần quan trọng 

trong việc chấn chỉnh, sửa đổi những tồn tại trong cơ chế quản lý tài chính, ngân 

sách. Công tác theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy 

định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn thư không được xử 

lý, không có vụ việc khiếu kiện đông người. 

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nhằm đáp ứng 

kịp thời yêu cầu của cấp trên và bảo đảm quy định. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI          

NĂM 2021 (Biểu số 01/TTr, 02/TTr,03/TTr,04/TTr) 

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra  

* Tổng số cuộc thanh tra theo Kế hoạch tại Quyết định số 301/QĐ-STC 

ngày 11/12/2020 của Sở Tài chính là 08 cuộc. Trong năm, đã điều chỉnh giảm 

01 cuộc thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính năm 2020 tại Công ty phát 

triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 102/QĐ-STC 

ngày 31/05/2021 là do trùng kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà 

nước khu vực XI. Vì vậy, số cuộc thanh tra theo kế hoạch còn lại 07 cuộc. 

* Trong kỳ đã triển khai theo kế hoạch 06/07 cuộc thanh tra, cụ thể: 
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 - Công tác quản lý thu chi tài chính năm 2020 tại Trường THPT Kim Sơn 

A, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

- Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Dự án Xây dựng trường Mầm non 

khu B, xã Cồn Thoi do UBND xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

làm chủ đầu tư. 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 tại Phòng Đầu tư Sở Tài chính Ninh Bình. 

- Công tác điều hành quản lý thu, chi ngân sách năm 2020 tại UBND xã 

Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 

 - Thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục 

đào tạo và chi đảm bảo xã hội năm 2020 tại UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình; 

 - Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Dự án Xây dựng Trường THCS 

Phát Diệm, do UBND Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm 

chủ đầu tư. 

* 01 cuộc thanh tra: Công tác điều hành quản lý thu, chi ngân sách năm 

2020 tại UBND xã xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình dự kiến triển 

khai vào tháng 12 năm 2021. 

2. Kết luận thanh tra  

- Đến thời điểm báo cáo: Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận: 06 

cuộc thanh tra (trong đó, 02 kết luận chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021):  

+ Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo và 

chi đảm bảo xã hội năm 2020; Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB dự án Cải 

tạo, nâng cấp tuyến đường vào làng Đa Giá; Vỉa hè rãnh thoát nước đường Vĩnh 

Lợi tại UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; 

+ Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2019 tại Văn phòng Sở Tài chính Ninh Bình; 

+ Công tác quản lý thu chi tài chính năm 2020 tại Trường THPT Kim Sơn A; 

+ Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Dự án Xây dựng trường Mầm non 

khu B, xã Cồn Thoi do UBND xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

làm chủ đầu tư. 

+ Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 tại Phòng Đầu tư Sở Tài chính Ninh Bình. 

+ Công tác điều hành quản lý thu, chi ngân sách năm 2020 tại UBND xã 

Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 

- Số đơn vị được thanh tra: 06 đơn vị. 

- Phát hiện vi phạm: Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra số 

tiền: 278.207.936 đồng;  

- Kiến nghị xử lý vi phạm: 

+ Xử lý về kinh tế, (kiến nghị xử lý khác về kinh tế) số tiền: 278.207.936 

đồng.  
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+ Xử lý trách nhiệm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tổ chức; 35 

cá nhân.  

- Kiến nghị khác: 17 kiến nghị sai phạm khác (các đơn vị thuộc UBND 

huyện Hoa Lư: 10 kiến nghị; Văn phòng Sở Tài chính Ninh Bình: 01 kiến nghị; 

Trường THPT Kim Sơn A: 03 kiến nghị; UBND xã Cồn thoi: 01 kiến nghị; 

Phòng Đầu tư Sở Tài chính: 02 kiến nghị; UBND xã Như Hòa: 06 kiến nghị). 

Cụ thể: 

* Đối với các đơn vị thuộc UBND huyện Hoa Lư: 

- Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hoa Lư: Xây dựng, bổ sung, 

sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở căn cứ vào các quy định hiện hành của 

nhà nước và phù hợp với thực tế tại đơn vị; Chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật về kế toán. Thực hiện chuyển kinh phí công đoàn theo từng tháng 

đúng quy định; Thực hiện báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách quý, 6 tháng theo quy định. 

- Đối với đơn vị dự toán Phòng Tài chính - Kế hoạch (Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội) huyện Hoa Lư: Chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật về kế toán. 

- Đối với 09 trường đã thanh tra tại UBND huyện Hoa Lư: Xây dựng, bổ 

sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở căn cứ vào các quy định hiện 

hành của nhà nước và phù hợp với thực tế tại đơn vị; Chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật về kế toán; mở đầy đủ các tài khoản; ghi sổ theo dõi và kiểm 

kê công cụ dụng cụ cuối năm theo quy định. 

- Đối với Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường vào làng Đa Giá; Vỉa hè rãnh thoát nước đường Vĩnh Lợi tại 

UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, các đơn vị tư vấn:  Phân loại, phân cấp 

công trình để thẩm định theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phê duyệt Báo cáo 

Kinh tế kỹ thuật phải có đủ các nội dung theo quy định; Giảm giá trị dự toán, số 

tiền: 66.799.000 đồng các nội dung chi phí không hợp lý và các chi phí đến thời 

điểm thanh tra không thực hiện; Tổ chức nghiệm thu hoàn thành dự án bàn giao 

đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

* Đối với Văn phòng Sở Tài chính: Rút kinh nghiệm trong việc còn để 

công khai dự toán chậm. 

* Đối với Trường THPT Kim Sơn A: Xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế 

chi tiêu nội bộ; Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kế toán, theo 

dõi và hạch toán vào sổ công cụ, dụng cụ năm 2021 số tiền 13.710.000 đồng; 

Khi thu tiền học phí học nghề, học thêm của học sinh phải thực hiện viết hóa 

đơn bán hàng theo đúng quy định hiện hành; Đối với các khoản thu bằng tiền 

mặt như tiền học thêm, học phí học nghề, tiền trông giữ xe…phải nộp vào tài 

khoản của đơn vị tại Ngân hàng thương mại hoặc KBNN huyện Kim Sơn để 

quản lý thu, chi theo đúng quy định hiện hành. 

* Đối với UBND xã Cồn Thoi: Chủ đầu tư dự án Xây dựng Trường Mầm 

non khu B: Thực hiện ngay việc giảm giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán còn 

lại đối với đơn vị thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, số tiền 90.041.000 đồng. 
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* Đối với Phòng Đầu tư, Sở Tài chính: Đẩy mạnh công tác thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao chất lượng thẩm tra quyết toán. 

Tiếp tục đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với các đơn vị chủ đầu tư có 

dự án thuộc tỉnh quản lý, đã hoàn thành nhưng chậm quyết toán và các đơn vị 

chủ đầu tư đã gửi hồ sơ quyết toán nhưng Sở Tài chính gửi văn bản nhiều lần mà 

chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ còn thiếu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, 

hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong việc quyết toán dự án hoàn thành; 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với các chủ đầu tư 

chưa thực hiện thu hồi nộp ngân sách số tiền vượt giá trị quyết toán các dự án. 

* Đối với UBND xã Như Hòa: Giao dự toán theo đúng quy định, bố trí 

vốn dứt điểm cho các công trình quyết toán còn nợ; thực hiện công khai theo 

đúng quy định và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kế toán hạch 

toán sổ theo dõi dụng cụ lâu bền đang sử dụng số tiền 11.000.000 đồng; đối với 

các khoản thu trực tiếp tại xã bằng tiền mặt thực hiện thu đúng, thu đủ và nộp 

kịp thời vào KBNN; Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ nội dung mức khoán kinh 

phí sử dụng cước điện thoại cơ quan; Nguồn bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng 

hết chuyển nguồn sang năm sau quản lý sử dụng đúng mục đích và sớm triển 

khai thực hiện; Khẩn trương thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy 

định đối với các dự án đủ điều kiện quyết toán. Đối với 02 công trình: Cải tạo, 

nâng cấp cơ sở hạ tầng Đường làng Tuần Lễ; Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường 

Tiểu học xã Như Hòa: Giảm giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán còn lại công trình 

Cải tạo, nâng cấp Đường làng Tuần Lễ, số tiền: 59.021.064 đồng; công trình Nhà 

học 3 tầng 15 phòng Trường Tiểu học xã Như Hòa, số tiền: 22.686.831 đồng;  

Khi nghiệm thu các công việc còn lại của công trình Nhà học 3 tầng 15 phòng 

Trường Tiểu học xã Như Hòa, giảm số tiền: 14.950.040 đồng. 

3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr) 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo: 06 kết luận. 

- Tiến độ thực hiện kết luận: Số kết luận đã hoàn thành: 06 kết luận, số kết 

luận chưa hoàn thành việc thực hiện: 0 kết luận; 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: 06 đơn vị đã có báo cáo kết quả thực 

hiện các kiến nghị thanh tra theo quy định. 

4. Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực  

- Lĩnh vực Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng (Biểu số 03/TTr) 02 

cuộc thanh tra, bao gồm: Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Dự án Xây dựng 

trường Mầm non khu B, xã Cồn Thoi do UBND xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư; Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Dự án Xây 

dựng Trường THCS Phát Diệm, do UBND Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. 

- Lĩnh vực Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách (Biểu số 04/TTr): 06 

kết luận. Trong đó: 

+ 02 cuộc triển khai trong năm 2020, kết luận thanh tra ban hành trong kỳ 

báo cáo: Thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục 

đào tạo và chi đảm bảo xã hội năm 2019; Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB dự 
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án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào làng Đa Giá; Vỉa hè rãnh thoát nước 

đường Vĩnh Lợi tại UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Thanh tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Văn 

phòng Sở Tài chính Ninh Bình; 

 + 04 cuộc triển khai trong năm 2021: Thanh tra công tác quản lý thu chi 

tài chính năm 2020 tại Trường THPT Kim Sơn A; Việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Phòng Đầu tư Sở Tài 

chính Ninh Bình; Công tác điều hành quản lý thu, chi ngân sách năm 2020 tại 

UBND xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Thanh tra việc tiếp nhận, 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo và chi đảm bảo xã hội năm 

2020 tại UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

(Biểu số 01/XLĐ, 04/XLĐ) 

1. Công tác tiếp công dân: 

Năm 2021, Sở Tài chính trực, tiếp công dân bảo đảm theo quy định tại 

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình, 

Quyết định số 186/QĐ-STC ngày 18/9/2019 của Sở Tài chính. Tuy nhiên, trong 

kỳ báo cáo không có lượt tiếp công dân nào tại trụ sở Sở Tài chính.  

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn: (Kèm theo biểu số 01/XLĐ, 

02/XLĐ) 

a. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 01đơn 

- Số đơn đã xử lý: 01 đơn; 

- Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 01 đơn, 01 vụ việc. 

b. Phân loại, xử lý đơn:  

- Theo loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: Không có 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: Không có 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 01 đơn, 01 vụ việc 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết: 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết:  01 đơn,  01 vụ việc 

- Kết quả xử lý đơn: 

+ Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 01 đơn, 01 vụ việc. 

+ Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: Không có 

 3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền: 

Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 01 đơn, 01 vụ việc, đạt 100% 

a. Kết quả giải quyết khiếu nại: không có 



6 

 

 

b. Kết quả giải quyết tố cáo; không có 

c. Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh:  

- Tổng số vụ việc: 01 vụ việc 

- Nội dung kiến nghị, phản ánh: Ngày 07/01/2021, Sở Tài chính nhận 

được Công văn số 01/BTCD ngày 06/01/2021 của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh 

Bình về việc chuyển đơn bà Phạm Thị Hinh, địa chỉ ở thôn Thượng Bắc, xã 

Ninh nhất, Thành phố Ninh Bình với nội dung: (Đề nghị giải thích làm rõ việc 

áp dụng thu giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn theo quy định tại Quyết định 

số 27/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 hay được áp dụng theo giá nước sinh 

hoạt khu đô thị tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của 

UBND tỉnh). Ngày 18/01/2021 Sở Tài chính đã có văn bản số 129/STC-TTr trả 

lời đơn đề nghị của công dân. 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG (Biểu số 

01/PCTN và Phụ biểu số 01/PCTN) 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị; việc quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp luật về PCTN 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển 

khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành 

của cấp trên trong công tác PCTN 

Sở Tài chính thường xuyên tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

triển khai kịp thời các Nghị định của Chính phủ, các quyết định, các thông tư 

hướng dẫn của các Bộ ngành trung ương nhằm tăng cường quản lý thu, chi ngân 

sách nhà nước, tạo điều kiện cho việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, 

chống lãng phí; 

Lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ 

báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng trên phạm vi toàn Sở; 

Năm 2021, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản sau để hướng dẫn triển 

khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của 

cấp trên trong công tác PCTN: 

- Kế hoạch số 492/KH-STC ngày 16/3/2021 về việc thực hiện kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 55/QĐ-STC về việc 
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phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

lần đầu năm 2021; 

- Kế hoạch số 466/KH-STC ngày 11/3/2021 về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 của Sở; 

- Kế hoạch số 1501/KH-STC ngày 13/7/2021 về công tác phòng chống 

tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên phạm vi toàn Sở; 

Ngoài ra, Sở Tài chính tiến hành triển khai đánh giá công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2020 theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 

2020; ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 

trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình. 

1.2. Tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong 

công tác PCTN 

Sở Tài chính chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn công tác thẩm định quyết toán các dự án, các 

đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm 

vụ được giao. Đồng thời, giao cho Thanh tra Sở dự thảo và trình Lãnh đạo Sở ký 

ban hành các báo cáo về công tác PCTN trong phạm vi toàn Sở định kỳ và đột 

xuất theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.  

1.3. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về PCTN 

Tập trung quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, 

trọng tâm là: Nội dung công tác PCTN nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát thu nhập, tài sản 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình số 

05-CTr/TU ngày 08/02/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác PCTN năm 

2021; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về công tác 

phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

118/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020...; gắn công tác PCTN với việc 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để 

toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
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2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan 

Sở Tài chính công khai các hoạt động của cơ quan theo đúng các quy định 

hiện hành. Trong năm 2021, đã công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở; 

công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách các quý, 6 tháng và 9 tháng theo 

quy định; công khai kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở, công 

khai kế hoạch biên chế công chức của Sở Tài chính năm 2022. 

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, 

định mức, tiêu chuẩn 

* Về việc xây dựng, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực tham mưu của Sở. Trên cơ sở đó, kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật phù 

hợp như: chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà 

nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành... 

* Về thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  

- Tiếp tục thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính và tài sản công của Sở 

Tài chính đã ban hành tại Quyết định số 96/QĐ-STC ngày 25/4/2019; 

- Căn cứ các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành tiến 

hành cấp phát kịp thời các khoản kinh phí cho các đơn vị theo dự toán năm 2021 

đã được duyệt; 

- Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn 175 công trình, dự án do các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố đề xuất. 

2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành, Sở Tài chính ban hành Quy 

chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức và người 

lao động Sở Tài chính tại Quyết định số 219/QĐ-STC ngày 12/8/2021 và tổ 

chức triển khai thực hiện. 

2.4. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn 

Trong năm 2021, Sở Tài chính luân chuyển 03 công chức lãnh đạo theo các 

Quyết định số 32/QĐ-STC, số 33/QĐ-STC ngày 22/02/2021 và số 71/QĐ-STC 

ngày 07/4/2021. 
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2.5. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

- Việc cải cách hành chính: Để từng bước đơn giản hóa thủ tục hành 

chính tại Sở, trong năm 2021, Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 

2955/KH-STC ngày 30/12/2020 về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính còn hiệu lực của Sở Tài chính giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 

450/KH-STC ngày 10/3/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và 

Kế hoạch số 978/KH-STC ngày 19/5/2021 về kiểm tra công tác cải cách hành 

chính năm 2021. Ngoài ra, Sở Tài chính đã tiến hành xây dựng Đề án kiện toàn, 

sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành và được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 31/5/2021.  

 - Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không 

dùng tiền mặt: Nhằm tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà 

nước, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính. Hướng 

dẫn triển khai và sử dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản iOffice đến 

toàn thể công chức, viên chức trong toàn Sở; trang bị các thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ công tác chuyên môn, các phần mềm: Quản lý văn bản bản đi, 

đến Ioffice; quản lý công chức; mạng nội bộ (mạng Lan) trong trao đổi công việc 

giữa các đơn vị thuộc Sở;…góp phần xử lý thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời 

và giảm được việc luân chuyển văn bản giấy tờ giữa các cơ quan, đơn vị, các 

thông tin, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; ban hành Kế hoạch số 

518/KH-STC ngày 18/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của năm 2021. 

Trong năm 2021, Sở Tài chính thực hiện giao dịch qua hệ thống thanh 

toán điện tử liên ngân hàng số tiền: 16,570 tỷ đồng; tỷ trọng tiền mặt trên tổng 

phương tiện thanh toán 3,801%. 

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập 

Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 492/KH-STC về việc thực hiện kê 

khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 55/QĐ-STC về 

việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu năm 2021. Sau khi người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần 

đầu, ngày 22/3/2021, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị công khai Bản kê khai tài 

sản, thu nhập lần đầu; nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và báo cáo 

Thanh tra tỉnh theo đúng quy định, cụ thể: Có 70/70 công chức, viên chức thuộc 

diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đã thực hiện kê khai đầy đủ, đúng 

mẫu quy định, đạt tỷ lệ 100%.  
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Ngoài ra, để phục vụ công tác cán bộ, trong quý III năm 2021, Sở Tài 

chính đã phát sinh 04 bản kê khai tài sản, thu nhập (03 bản phục vụ hồ sơ bổ 

nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng, 01 bản phục vụ hồ sơ bổ nhiệm mới lãnh đạo cấp 

phòng). Các bản kê khai đều đảm bảo tính đầy đủ nội dung phải kê khai theo 

quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

3.1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội 

bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị 

Sở Tài chính đã triển khai tốt vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân 

về các hoạt động tại cơ quan, đặc biệt là việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3.2. Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua 

hoạt động thanh tra, kiểm tra 

 Trong năm 2021, đến thời điểm báo cáo, Sở Tài chính đã tiến hành 06 cuộc 

thanh tra, gồm:  

- 04 cuộc thanh tra đã ban hàn kết luận:  

+ Công tác quản lý thu, chi tài chính năm 2020 tại Trường THPT Kim Sơn 

A; 

+ Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB dự án Xây dựng Trường Mầm non 

khu B, xã Cồn Thoi; 

+ Công tác điều hành, quản lý thu, chi ngân sách năm 2020 tại UBND xã 

Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 

+ Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 tại phòng Đầu tư (Sở Tài chính Ninh Bình). 

Qua thanh tra không phát hiện hành vi tham nhũng nhưng đã kịp thời 

hướng dẫn, chấn chỉnh các đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu trong kết 

luận.  

- 02 cuộc thanh tra đang tiến hành:  

+ Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB dự án Xây dựng Trường THCS thị 

trấn Phát Diệm, hạng mục Nhà học 2 tầng 14 phòng; 

+ Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục 

đào tạo và chi đảm bảo xã hội năm 2020 tại UBND huyện Kim Sơn.  

3.3. Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc 

phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét, phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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Trong năm 2021, Sở Tài chính nhận được 01 đơn đề nghị do Ban Tiếp 

công dân tỉnh Ninh Bình gửi đến theo công văn số 01/BTCD ngày 06/01/2021 

về việc chuyển đơn đề nghị của bà Phạm Thị Hinh, thôn Thượng Bắc, xã Ninh 

Nhất, thành phố Ninh Bình về việc đề nghị giải thích, làm rõ việc áp dụng thu 

giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn. Sở Tài chính đã có văn bản trả lời số 

129/STC-TTr ngày 18/01/2021. 

Tiếp tục thực hiện chế độ trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, 

bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công 

tác tiếp dân. Những vụ việc phức tạp các đồng chí lãnh đạo phải đích thân tiếp 

dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết.  

3.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác 

- Thẩm định quyết toán vốn ĐTXDCB và sửa chữa nhỏ các dự án phân cấp 

cho các địa phương 467 dự án, giảm giá trị quyết toán, số tiền 8.564.000.000 đồng. 

- Thẩm định giá 73 hợp đồng mua sắm, sửa chữa tài sản. 

- Thẩm định đền bù GPMB cho 05 dự án, tăng giá trị thẩm định, số tiền 

75.000.000 đồng. 

- Thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình dự án hoàn thành cho 168 

dự án, với số kinh phí tiết kiệm được là  5.388.000.000 đồng (Số tiết kiệm được 

là số kinh phí giảm trừ do sai đơn giá, định mức, khối lượng, không tính bù trừ 

giá trị quyết toán tăng do chi phí thẩm tra quyết toán dự án theo định mức quy 

định, số tiền: 297.000.000 đồng). 

- Thành lập 02 đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2020 đối 

với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối tỉnh và các huyện, thành phố. 

Đến thời điểm hiện tại, đã xét duyệt được 08/08 huyện, thành phố và 79/79 cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối tỉnh theo kế hoạch. Qua việc xét duyệt 

và thẩm định quyết toán đã hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 

đúng các quy định của Nhà nước về việc quản lý và sử dụng NSNN. Đề xuất, 

kiến nghị và đưa ra các biện pháp khắc phục đối với các trường hợp còn tồn tại, 

hạn chế trong khi thực hiện. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về việc cắt giảm các 

khoản kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

IV. ĐÁNH GIÁ,  NHẬN XÉT 

1. Đánh giá ƣu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, công tác giải quyết đơn thƣ, 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí năm 2021 

1.1. Ưu điểm 
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- Đối với công tác thanh tra, Thanh tra tài chính đã tham mưu xây dựng kế 

hoạch và triển khai kế hoạch thanh tra theo đúng sự chỉ đạo, định hướng cũng 

như mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra, kiểm tra đã được Lãnh đạo Sở phê 

duyệt. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra đã được 

thực hiện đúng quy trình, quy chế từ khâu Khảo sát, lập báo cáo khảo sát, xây 

dựng kế hoạch đến ban hành Quyết định thanh tra, Quyết định cử người giám sát 

kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra đến xây dựng báo cáo kết quả của đoàn 

thanh tra, dự thảo, kết luận thanh tra. Việc phân công nhiệm vụ kèm theo kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên đoàn thanh tra được thực hiện 

nghiêm túc, từng thành viên đoàn thanh tra xác định rõ được nhiệm vụ của mình 

trong từng cuộc thanh tra nên đã đạt được chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. 

Công tác theo dõi đôn đốc, xử lý sau thanh tra cũng được thực hiện theo đúng 

quy trình xử lý sau thanh tra, thực hiện đầy đủ trình tự các bước. 

- Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng cao hơn so với những năm 

trước, hầu hết các cuộc thanh tra đều triển khai và thực hiện đúng thời gian quy 

định. Một số cuộc thanh tra đã được rút ngắn so với thời gian theo quyết định 

thanh tra.  

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Cấp 

ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm sâu sát và chỉ đạo Thanh tra Sở giải quyết kịp thời, 

chính xác, đảm bảo thời gian quy định, đúng thẩm quyền đồng thời tạo mọi điều 

kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Những đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc 

thẩm quyền, Sở đã hướng dẫn, trả lời đơn bằng văn bản hoặc lập thủ tục chuyển 

đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Sở Tài chính 

đã xây dựng và thực hiện nội quy cơ quan, quy chế tiếp công dân; bố trí phòng 

tiếp công dân riêng biệt, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm 

việc thuận tiện cho công dân đến phản ánh, khiếu nại và liên hệ công việc; phân 

công công chức thường xuyên trực, tiếp công dân theo đúng quy định của pháp 

luật như mở sổ ghi chép, theo dõi tổng hợp đầy đủ các đơn khiếu nại, tố cáo, xử 

lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, 

không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.  

- Công tác phòng, chống tham nhũng cũng được Lãnh đạo Sở quan tâm 

sát sao. Trong quá trình Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, Cấp ủy, Lãnh 

đạo Sở luôn chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các 

hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

1.2. Tồn tại hạn chế 

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên thời gian triển khai các cuộc thanh 

tra còn chậm hơn so với thời gian dự kiến được phê duyệt tại kế hoạch thanh tra. 
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2. Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong việc phát hiện, xử lý 

vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc 

- Công tác thanh tra được chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, theo đúng kế 

hoạch được duyệt. Các cuộc thanh tra được triển khai theo đúng Luật thanh tra 

và các quy trình tiến hành cuộc thanh tra giúp cho lãnh đạo Sở giám sát kiểm tra 

đối với Đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra trong chấp hành chính sách 

pháp luật tại đơn vị. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, giám sát việc chấp hành các quy 

định về pháp luật thanh tra, về quy trình, quy chế Đoàn thanh tra cũng như kỷ 

cương, kỷ luật trong ngành. Không để xảy ra trường hợp nào bị phản ánh về 

hành vi trái pháp luật, sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra 

hoặc bao che cho đối tượng thanh tra. 

- Qua công tác thanh tra đã giúp các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra 

giám sát nội bộ đơn vị để phát huy dân chủ và công khai minh bạch trong quản 

lý sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản; nhất là vai trò giám sát của cán bộ, nhân 

dân và các tổ chức xã hội đối với trách nhiệm người đứng đầu để mang lại hiệu 

quả thiết thực trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí theo quy định. 

- Thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống 

tham nhũng đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, 

từ đó tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng, nâng cao 

chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công 

vụ, chấn chỉnh nâng cao kỷ cương kỷ luật hành chính. Xử lý kịp thời các vi 

phạm pháp luật, trên cơ sở đó khuyến khích người dân tham gia phòng, chống 

tham nhũng bằng cách tăng cường hiệu quả của các cơ chế khiếu nại, tố cáo, 

giám sát của cộng đồng, bảo vệ, khen thưởng người tố cáo tham nhũng. 

3. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham 

nhũng: 

- Đánh giá chung 

Tình hình tham nhũng còn có khả năng diễn biến phức tạp, mức độ ngày 

càng tinh vi. Tuy nhiên với nhiều biện pháp tổng hợp và sự hoàn chỉnh của các 

văn bản pháp luật, tham nhũng sẽ từng bước được đẩy lùi. 

- Dự báo tình hình tham nhũng 

Trong thời gian tới tình hình tham nhũng trong lĩnh vực tài chính ngân 

sách có những diễn biến khó lường. Do đó, đòi hỏi toàn thể cán bộ đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở tiếp tục nêu cao tinh thần 
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trách nhiệm, ý thức pháp luật, chủ động, tích cực thực hiện tốt chức trách nhiệm 

vụ được giao và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí. 

- Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Cùng với những thành tựu chung của tỉnh, công tác phòng chống tham 

nhũng tại Sở Tài chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có những chuyển 

biến tích cực. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 

việc triển khai, quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Luật PCTN năm 2018; 

các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện đồng 

bộ, ngày càng đi vào nề nếp, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong 

toàn Sở. 

Công tác PCTN được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

được tổ chức triển khai thực hiện hàng năm và dài hạn trong toàn Sở. Theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính sẽ xử lý nghiêm những hành vi tiêu 

cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong khi thực thi nhiệm vụ. 

4. Nguyên nhân của những ƣu điểm, hạn chế và rút kinh nghiệm qua 

tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

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

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 

công dân và công tác phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh 

đạo sát sao thường xuyên của Lãnh đạo Sở Tài chính. Văn bản chế độ chính 

sách quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân sách ngày càng hoàn thiện. Công tác 

giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn theo sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Lãnh 

đạo Sở nhất là giải quyết đơn tố cáo, trên cơ sở giải quyết đúng pháp luật nhưng 

phải có tình có lý và bảo vệ quyền lợi công dân. Tham mưu cho lãnh đạo kịp 

thời trong xử lý đơn thư. 

- Nhiệm vụ đặt ra cho công tác thanh tra đòi hỏi từng cán bộ, công chức 

thanh tra phải tăng cường khả năng nắm bắt tình hình đơn vị, tăng cường nâng 

cao ý thức tự học tập rèn luyện; cán bộ quản lý phải tăng cường hơn nữa trong 

nắm bắt điều hành nhiệm vụ của phòng và kết hợp phân công công việc phù hợp 

để cán bộ công chức phát huy được khả năng và đạt hiệu quả trong công tác 

thanh tra. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA, 

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI TỐ CÁO, PHÕNG CHỐNG 

THAM NHŨNG NĂM 2022 

1.  Đối với công tác thanh tra 
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- Thực hiện theo đúng định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 

của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Sở Tài chính xây dựng, ban hành quyết định 

thanh tra và triển khai các cuộc thanh tra theo quy định, với các nội dung chính 

như sau: 

+ Thanh tra việc quản lý thu chi tài chính năm 2021 tại 02 đơn vị; 

+ Thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục 

đào tạo và chi đảm bảo xã hội năm 2021 tại thành phố; 

+ Thanh tra công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách 02 xã; 

+ Thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng của 02 dự án; 

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện kiến nghị, kết 

luận thanh tra theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiện trong năm 2021 và 

những nhiệm vụ đột xuất phát sinh khác theo sự phân công của UBND tỉnh. 

2.  Đối với công tác giải quyết đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo                                                                                                                                                                          

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/7/2014 

của Tỉnh Ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; 

- Quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của 

cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực tiếp công dân, giải quyết KNTC, bố trí 

cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác 

tiếp dân. Những vụ việc phức tạp các đồng chí lãnh đạo phải đích thân tiếp dân, 

đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết; 

- Tăng cường phối hợp nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị, các cá nhân 

được phân công theo đúng kế hoạch phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

KNTC của Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành; 

- Kịp thời giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc được UBND 

tỉnh giao giải quyết, thực hiện theo đúng quy trình giải quyết, xử lý đơn thư 

KNTC; việc giải quyết phải đảm bảo tuân thủ đúng chính sách pháp luật của 

Nhà nước nhưng thấu tình đạt lý trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của công dân. 

3. Đối với công tác phòng chống tham nhũng  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc về Luật Phòng, chống tham nhũng 

trong đơn vị và báo cáo cơ quan chức năng theo quy định; 

- Ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022 theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và cơ quan có thẩm quyền; 
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- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, 

chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống tham 

nhũng để cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nâng cao hơn nữa về nhận 

thức và tổ chức thực hiện; 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo 

quy định của pháp luật, xác định trọng tâm những lĩnh vực cần được công khai, 

minh bạch đúng quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các vi phạm; 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 

đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về tài chính; Ngân 

sách Nhà nước theo đúng chức năng nhiệm vụ trên cơ sở các quy định của pháp 

luật; 

- Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng nguồn tài chính trong cơ quan đơn 

vị. Thực hiện công khai dân chủ trong quản lý sử dụng tài sản, theo đúng chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh 

tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Bộ Tài chính (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c) 

- Lưu: VT, TTr.BP(01). 
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