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BÁO CÁO 

"Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau" 

 

Thực hiện Công văn số 105/ĐGS ngày 01/6/2022 của Đoàn Giám sát Thường 

trực HĐND tỉnh Cà Mau về việc bổ sung thông tin, số liệu báo cáo phục vụ giám sát 

chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 06/4/2022 của 

Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau về việc Giám sát "Việc chấp hành 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau". Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

I. Khái quát đặc điểm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau là cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và 

theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Sở GD&ĐT chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và 

hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh (UBND) đã ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 

31/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau.  

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy Sở GD&ĐT gồm: 01 Giám đốc, 02 phó Giám đốc, 06 

phòng chuyên môn và 34 trường trực thuộc (30 trường THPT, 03 trường chuyên biệt 

và 01 trung tâm giáo dục thường xuyên).  

- Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động khối trực thuộc hiện có: 2.399 

người. 

- Trong toàn ngành hiện có 15.003 người trong biên chế, trong đó: cấp Mầm non 

2.178 người chế biên; cấp Tiểu học 6.555 biên chế; cấp THCS 3.871 biên chế; cấp THPT 

2.399 biên chế (trong đó: GDTX 32 biên chế; Trung tâm hoà nhập 45 biên chế). 

- Sở GD&ĐT thực hiện tốt việc công khai và chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo 

dục trực thuộc thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ GD&ĐT. 

II. Tình hình hoạt động của đơn vị 

- Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-SGDĐT ngày 

12/10/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong 
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ngành giáo dục tỉnh Cà Mau gồm 08 người do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

làm Trưởng ban chỉ đạo, điều hành công tác PCTN trong ngành giáo dục. 

- Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi tham nhũng trong tất 

cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Chỉ đạo các đơn vị, 

trường học trực thuộc, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế 

hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị góp phần 

thực hiện và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

- Sở GD&ĐT Cà Mau đã giao cho Thanh tra Sở phân công cán bộ pháp chế chủ 

trì quán triệt, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn…có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cấp có thẩm quyền 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Văn phòng 

Sở; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học trực thuộc, Phòng GD&ĐT các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, đồng thời lồng 

ghép phổ biến, quán triệt các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế tới từng cán 

bộ, công chức, viên chức, người học và người lao động trong toàn ngành. 

A. Công tác phòng, chống tham nhũng  

1. Việc tham mưu ban hành; ban hành theo thẩm quyền các văn bản để cụ 

thể hoá, triển khai thực hiện các quy định về PCTN và THTK, CLP 

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-

CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 10/01/2022 của Giám 

đốc Sở GD&ĐT về công tác phòng, chống tham nhũng của ngành giáo dục năm 2022; 

Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 18/9/2021 về việc công tác thanh tra năm học 2021-2022; 

Quyết định số 407/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc phê 

duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022; Quyết định 127/QĐ-SGDĐT ngày 

09/02/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 

2021-2022; Hướng dẫn số 07/HD-TTr ngày 08/10/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022; Kế 

hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 10/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng của 

ngành giáo dục năm 2022.  

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật 

về PCTN và THTK, CLP 

- Sở GD&ĐT Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc thực 

hiện triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo 
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dục và đào tạo; Kế hoạch số 259/KH- SGDĐT ngày 08/02/2022 của Giám đốc 

Sở về việc kiểm tra công vụ năm 2022; Quyết định số 126/QĐ-SGDĐT ngày 

08/02/2022 của Giám đốc Sở về việc kiện toàn tổ kiểm tra công vụ sở GD&ĐT tỉnh Cà 

Mau; Kế hoạch số 274/KH-SGDĐT ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 1832/KH-SGDĐT ngày 

16/9/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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.  

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCTN và THTK, CLP được Sở GD&ĐT tổ 

chức trực tuyến gồm 34 đơn vị trực thuộc, số cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập 

huấn 1689. 

3. Việc phân công, bố trí công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác 

PCTN và THTK, CLP tại đơn vị 

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau phân công, bố trí công chức, viên chức các 

phòng chức năng của Sở tham mưu thực hiện công tác PCTN và THTK, CLP như: 

Phòng Thanh tra chịu trách nhiệm về công tác PCTN, tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý 

đơn thư, tố cáo (nếu có), tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh trong và ngoài công lập; thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề và đột 

xuất; phòng Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm về công tác phân bổ ngân sách, dự 

toán, quyết toán, theo dõi tài chính của ngành đối với khối trực thuộc..; phòng Khảo 

khí và quản lý chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục của các cơ sở giáo dục, tổ chức quản lý các kỳ thi (thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 

cấp quốc gia, thi tốt nghiệp THPT..). 

4. Kết quả thực hiện các biện pháp PCTN 

4.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

- Công tác tổ chức cán bộ 

Sở GD&ĐT công khai việc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý luôn chú 

trọng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức tại đơn vị, thực hiện đúng quy 

trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho cán bộ công chức; theo dõi và kịp thời nâng lương, 

chuyển ngạch, điều động đối với cán bộ, công chức tại đơn vị nhằm đảm bảo đúng 

theo Nghị định 158/20107/NĐ-CP ngày 10/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP 

ngày 01/11/2013 của Chính phủ.  

- Công tác tài chính 

 Sở GD&ĐT Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự hạch toán chi tiêu nội 

bộ. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư 

xây dựng... cũng như tiêu dùng của đơn vị, tổ chức và cá nhân, làm căn cứ để cơ quan, 

đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong 

công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng; Công khai kết quả 

nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 
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hàng năm và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng 

công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa; Mọi khoản thu, 

chi đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách tại đơn vị và được Phòng Kế hoạch - 

Tài chính quyết toán, tuyệt đối không có khoản thu - chi nào bị bỏ ngoài sổ sách. 

 Sở GD&ĐT công khai về dự toán ngân sách và quyết toán chi ngân sách hàng 

năm tại bảng thông báo tại cơ quan, có biên bản niêm yết công khai thời gian là 30 

ngày và biên bản kết thúc công khai, thực hiện đúng theo quy định. 

4.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo 

quy định 

          Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả 

các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, 

quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định; Triển khai 

thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định; Thực hiện 

không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức 

tham quan, du lịch, lễ hội theo quy định; Các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm cán bộ 

quản lý, sử dụng điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, 

bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán vượt giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ 

các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu hỷ, khen thưởng... đều được công khai, minh 

bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm 

sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. 

4.3. Việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức nhận quà và nộp lại quà 

tặng 

Trong kỳ báo cáo không có đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức vi 

phạm pháp luật về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. 

4.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 

Đề án văn hoá công vụ  

Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực thi công vụ theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 

26/02/2007 của Bộ Nội vụ:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp Sở GD&ĐT với Công đoàn 

ngành Giáo dục về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao 

động đáp ứng yều cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Kế hoạch số 1924/KHLT-

SGDĐT-CĐN ngày 24/9/2019). Tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành 

động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ nhà giáo, công chức, viên 

chức hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử và đạo đức nhà giáo; không vi phạm các 

quy chế, quy định của ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó đã xây dựng 

được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với 

các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ.  

- Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức và người lao động làm việc trong cơ 

quan Sở GD&ĐT thi hành nhiệm vụ, công vụ nhằm quy định các chuẩn mực xử sự của 
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công chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã 

hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính 

và trách nhiệm của công chức và người lao động (Quyết định số 400/QĐ-SGDĐT, 

ngày 20/9/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT). 

4.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức  

Trong năm 2022, Sở GD&ĐT Cà Mau đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo Thông tư 41 

ngày 30/12/2021 của BGD quy định. Theo quy định Thông tư trên, hiện nay Sở 

GD&ĐT đang rà soát hoàn chỉnh dự thảo văn bản quy định danh mục chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức thuộc lĩnh vực giáo dục tỉnh Cà Mau để trình 

UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công 

chức, viên chức vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022. 

4.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT đã chỉ đạo chính quyền tổ chức quán triệt 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng 

thời phân công nhiệm vụ Thanh tra Sở và phòng Tổ chức cán bộ tổ chức theo dõi, đôn 

đốc các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định (năm 2022 kê 

khai tài sản, thu nhập lần đầu là 80 đồng chí, trong đó: Tại cơ quan Sở GD&ĐT có 12 

đồng chí; đơn vị, trường học trực thuộc có 68 đồng chí). 

- Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan và các đơn vị trực 

thuộc năm 2022 là 80 người. 

- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 80 người; tỷ lệ 100% số 

người kê khai. 

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 80 

bản. 

* Kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ quản lý theo quy định. 

Số liệu về số bản kê khai được công khai: 

- Số bản kê khai đã công khai: 80 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai. 

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 80 bản; tỷ lệ 100% so với 

số bản đã công khai. Chưa phát hiện tình trạng kê khai không đúng, chưa đầy đủ tài 

sản theo quy định. 

4.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc chỉ đạo xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý khi để xảy ra tham 

nhũng. 

Trong niên độ báo cáo, toàn ngành chưa xảy ra tình trạng tham nhũng, do đó 

việc xử lý trách nhiệm hoặc chỉ đạo xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý: không có 
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4.8. Việc thực hiện cải cách hành chính  

- Công tác cải cách hành chính của ngành Giáo dục luôn được quan tâm chỉ đạo 

sâu sát; các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tiếp tục tăng cường và cải 

thiện đạt yêu cầu: thực hiện tốt việc rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), 

hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện tốt 

cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về TTHC (đạt tỷ lệ 100%); triển khai thực 

hiện tốt Phương án “4 tại chỗ” về TTHC; tất cả hồ sơ được tiếp nhận trả kết quả trước 

hạn (tỷ lệ 100%, không có tình trạng xử lý trả kết quả TTHC trễ hạn cho tổ chức, cá 

nhân); triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ 

bưu chính về TTHC tốt (tỷ lệ hồ sơ thực trực tuyến đạt trên 50% và dịch vụ bưu chính 

đạt trên 20%)...  

- Sở GD&ĐT thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

GD&ĐT. Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả và trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo đúng theo quy định, đầy đủ, 

dễ khai thác. Danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD&ĐT hiện 

nay được công bố tại 03 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: cấp tỉnh có 86 TTHC 

với 10 lĩnh vực (01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ,TB&XH; Sở Nội 

vụ và 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Cao đẳng cộng đồng Cà 

Mau); cấp huyện có 46 TTHC với 08 lĩnh vực và cấp xã: 06 thủ tục với 02 lĩnh vực. Có 

7 TTHC thực hiện ở cấp tỉnh, huyện và 01 TTHC thực hiện ở cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Kịp thời triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với việc kiểm soát 

TTHC của tỉnh. Bộ phận đầu mối kiểm soát TTHC được hưởng mức chi hỗ trợ theo 

quy định tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau. 

- Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cơ chế 

quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước được triển khai thực hiện đúng theo các tiêu 

chuẩn định mức quy định. Thường xuyên yêu cầu công chức thực hiện tốt Quy tắc ứng 

xử theo chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở GD&ĐT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, những cán bộ, công 

chức, viên chức không làm được việc, có hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng thực hiện 

nhiệm vụ xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đồng thời, có chế 

độ thỏa đáng cho những người làm được việc và cống hiến đơn vị. 

4.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 

động của đơn vị 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp cáo thẩm quyền về công nghệ 

4.0, áp dụng công nghệ vào quản lý giáo dục và điều hành hoạt động của đơn vị rất 

khoa học và tích cực. 

4.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản 
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Sở GD&ĐT trả lương và những khoản phụ cấp khác cho cán bộ, công chức 

qua thẻ ATM ngân hàng Viettinbank 100%. Kiểm soát qua ngân hàng, kho bạc.... quản 

lý được lương và các nguồn thu nhập khác của CB,CC. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

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

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

Chưa phát hiện các đơn vị, trực thuộc Sở GD&ĐT vi phạm tham nhũng. 

5.2. Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng 

qua hoạt động thanh tra 

Qua công tác thanh tra chưa có đơn vị nào vi phạm 

5.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công chức, viên chức vi phạm tham nhũng. 

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

 Chưa phát hiện. 

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN 

6.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Trong năm 2022, Sở GD&ĐT Cà Mau đã triển khai 03 cuộc thanh tra, trong đó 

01 cuộc thanh tra Hành chính trường THPT Huỳnh Phi Hùng, huyện Trần Văn Thời; 

02 cuộc thanh tra Trách nhiệm hiệu trưởng gồm: 01 trường THPT Võ Thị Hồng, huyện 

Trần Văn Thời, 01 trường THPT Quách Văn Phẩm huyện Đầm Dơi. 

- Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, chuyên đề, nhìn 

chung các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm túc công tác 

chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng. 

6.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra 

Nhìn chung các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc về pháp luật PCTN, 

chưa phát hiện có đơn vị nào vi phạm. 

7. Nhận xét, đánh giá chung 

- Chấp hành tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Ủy 

ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng, chống tham 

nhũng. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc tiếp tục làm tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN ngay tại cơ sở nên trong 

thời gian tới tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng khả năng ít xảy ra; 

Không để xảy ra tình trạng tham nhũng tại Văn phòng Sở và các cơ sở giáo dục trực 

thuộc do Sở GD&ĐT quản lý; Tiếp tục duy trì công tác phòng, chống tham nhũng 
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trong toàn ngành giáo dục; Sở GD&ĐT hoàn thành tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng. Định kỳ tổng hợp báo cáo, sơ tổng kết hàng quý, hàng năm. 

- Tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng: Không. 

8. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới. Sở 

GD&ĐT Cà Mau tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham 

nhũng gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người lao động trong toàn 

ngành giáo dục luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức THTK,CLP, kiên 

quyết đấu tranh chống các biểu hiện, hành vi tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực 

khác; Tổ chức thực hiện tốt các Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của 

Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành có liên quan; Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

và các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp có thẫm quyền; Thực hiện công khai, minh 

bạch việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

cũng như việc xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tăng cường mạnh 

mẽ hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham 

nhũng; Xử lý nghiêm khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng 

phí. 

9. Đề xuất, kiến nghị 

Không 

B. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản nhà nước 

1.1. Việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Trên cơ sở các văn bản quy định thực hiện Luật THTK, CLP, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2017, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công năm 2017 và các văn bản có liên quan, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành kịp thời như ban hành Chương 

trính số 611/CTr-SGDĐT ngày 19/3/2021 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong ngành GD&ĐT Cà Mau năm 2021 và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về THTK, CLP bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp 

với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức là những người trực tiếp liên quan 

đến quản lý tiền, tài sản nhà nước. 

1.2. Mua sắm, thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị 

- Việc quản lý hoạt động mua sắm tài sản công, quản lý vốn, tài sản của Nhà 

nước được cán bộ, công nhân viên trong cơ quan thực hiện tốt; trang thiết bị, máy móc 

trong toàn cơ quan luôn kiểm tra thường xuyên và sử dụng đúng mục đích; tài sản 
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được kiểm kê định kỳ hàng năm, có sổ sách theo dõi số lượng và tình trạng tài 

sản; nguồn điện, nước đã được sử dụng tiết kiệm đến mức tối đa; ban kiểm kê tài sản 

hàng năm đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị, tài sản đất đai của cơ 

quan.  

- Về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ 

trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên 

lạc của cơ quan, được tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 

ngày 11/01/2019 của Chính phủ, Quyết định số 50/2017QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 15/5/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018, 

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Cà Mau và các văn 

bản có liên quan. 

1.3. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất được giao quản lý 

 Trong việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp (khối trực thuộc) được tuân thủ các quy định về đối tượng, định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ, quy trình, thủ tục, thẩm quyền xem xét, quyết định. 

1.4. Việc tham mưu rà soát, sắp xếp lại tài sản công 

Sở GD&ĐT phối hợp và báo cáo đầy đủ kịp thời việc rà soát, sắp xếp lại tài sản 

công đối với các đơn vị trực thuộc. Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT chưa phát hiện các 

sai phạm về sử dụng không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định 

để xem xét báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. 

1.5. Việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tài sản công 

- Tổng số đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê (căn tin, nhà xe) tại 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 32 đề 

án. 

- Việc sử sụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp góp 

phần tạo nguồn thu cho đơn vị, khai thác hiệu quả tài sản công, sử dụng tài sản công 

cho thuê đúng mục đích được giao, hạn chế được việc tự ý cho thuê mặt bằng kinh 

doanh, dịch vụ trong khuôn viên trường học và thực hiện trích khấu hao tài sản, trích 

lập quỹ theo quy định. 

2. Quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước 

2.1. Sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý  

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 

số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh 

giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Hàng năm cơ quan, 

đơn vị rà soát đối tượng có đủ điều kiện theo quy định thực hiện tinh giản biên chế 

định kỳ 2 lần/năm (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm) trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt danh sách tinh giản biên chế. Đồng thời thực hiện quy chế dân chủ 

của cơ quan, đơn vị tổ chức công khai, minh bạch nội dung tinh giản biên chế và danh 

sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; ra quyết định cho đối tượng nghỉ theo 

thẩm quyền và kịp thời chi trả chế độ chính sách sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí chi trả tinh giản biên chế. Đến hết năm 2021 

thực hiện tinh giản biên chế 29 trường hợp.  

Về sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước 

Đã sắp xếp, sáp nhập từ 8 phòng chức năng thuộc Sở gồm: Văn phòng, Thanh 

tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục mầm non, 

Phòng Giáo dục phổ thông, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phòng Cơ 

sở vật chất và Thiết bị trường học. 

Sau khi sắp xếp, sáp nhập đến nay giảm còn 6 phòng chức năng thuộc Sở gồm: 

Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng 

Mầm non - Phổ thông, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục. 

Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Thực hiện Công văn số 4654/UBND-NC ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau về việc định hướng sắp xếp trường, lớp, giáo viên các cấp học; Công văn 

số 6223/UBND-NC ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tiếp tục 

sắp xếp trường, lớp, giáo viên, Sở đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

quyết định sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Mai và Trường Trung học 

phổ thông Cái Nước; sáp nhập khu B Trường Trung học cơ sở Huỳnh Phan Hộ vào 

Trường Trung học phổ thông Khánh An; thành lập Trường THCS và THPT Tân Lộc 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường THCS Tân Lộc trực 

thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo Thới Bình. Thời điểm ngày 30/4/2015 có 45 đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc. Đến ngày 30/4/2021, sau khi tiến hành giải thể, sáp nhập, hợp 

nhất, sắp xếp còn lại 34 đơn vị. 

2.2. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

Thực hiện đúng quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 và các quy định tại 

Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành 

Quy định về phân cấp quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cà Mau; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 

Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 

Việc tuyển dụng, bố trí sử dụng người lao động căn cứ theo tiêu chuẩn, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; cán bộ, công chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ 

luật lao động, làm việc có hiệu quả, không sử dụng vào việc riêng. 

3. Quản lý và sử dụng đất đai 
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3.1. Diện tích đất, nhà ở do cấp thẩm quyền giao quản lý nhưng chưa sử 

dụng hoặc bỏ hoang: không. 

3.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất và 

việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất. 

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Sở 

GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kê khai, báo cáo, kiểm tra hiện trạng 

để làm cơ sở lập phương án sắp xếp lại nhà, đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt theo đúng quy định gồm 35 cơ sở nhà, đất (trong đó 01 cơ quan Sở GD&ĐT 

và 34 đơn vị trực thuộc) với tổng diện tích đất 387.304 m2, diện tích nhà 83.581 m2. 

4. Tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy 

định Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Không. 

5. Về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra về THTK,CLP và các 

nội dung có liên quan đến Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Không. 

6. Nhận xét, đánh giá chung 

6.1. Ưu điểm 

- Công tác THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các 

mục tiêu nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi 

lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và sử 

dụng các nguồn lực một cách hợp lý để tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về THTK, CLP. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, 

điều hành của cấp trên về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước.  

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

nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ cộng đồng. 

6.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh nhưng chưa đáp ứng được yêu 

cầu.  

7. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

7.1. Phương hướng, nhiệm vụ 

 - Thực hiện có hiệu quả trong THTK, CLP việc sử dụng các nguồn lực của cơ 

quan, đơn vị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

 - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, đảm bảo chi cho con người. 

công khai minh bạch và thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động 
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sắp xếp các khoản chi thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết 

và khả năng triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, 

nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền giao. 

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại luật quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát 

huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. Giám sát chặt chẽ 

trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương 

thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng, đấu thầu quốc gia. 

- Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục theo thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chi thường xuyên của 

ngân sách nhà nước, góp phần cải cách tiền lương. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản THTK, 

CLP. 

7.2. Các giải pháp 

 - Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nợ công; 

triển khai đồng bộ, hiệu quả luật quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. 

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ 

cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được 

giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm các nội 

dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, thực hiện công khai theo đúng quy định. 

 - Tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản 

lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền 

quản lý có hành vi vi phạm. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của luật đầu tư công số 

39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần 

nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

 - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, 

minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức 

để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 



 13 

chức, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu 

thực tế. 

- Xác định cụ thể từng chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá THTK, CLP để có sự 

so sánh, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng và phát động thực hiện các chủ đề thiết 

thực về THTK, CLP; phát hiện những nhân tố điển hình về THTK, CLP để biểu 

dương, khen thưởng và nhân rộng ra xã hội; xử lý công khai những trường hợp vi 

phạm pháp luật về THTK, CLP. 

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình tài 

chính của đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát các hoạt động, quy 

trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan; tiến hành rà soát, tham mưu bãi bỏ 

những quy định không còn phù hợp, chồng chéo, gây nhũng nhiễu, phiền hà, lãng phí 

về thời gian và kinh phí. 

8. Đề xuất, kiến nghị 

- Làm tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo chi đúng, chi đủ các 

khoản chi cho con người theo đúng chế độ, chính sách trên tinh thần tiết kiệm, chống 

lãng phí ngay từng phòng, ban của cơ quan. 

- Tiết kiệm trong công tác hành chính áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc trên tinh thần tiết kiệm song vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phân công công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ rõ ràng, đúng vị trí 

và phát huy được khả năng, sở trường của cán bộ công chức, tránh lãng phí thời gian 

và nguồn lực lao động. 

Trên đây là báo cáo "Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" của Sở GD&ĐT Cà Mau gửi Đoàn Giám sát 

Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau để tổng hợp, báo cáo./. 

                      

                               KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau (b/c); 

- Lãnh đạo Sở, Ioffice; 

- Lưu: VT, TTr. 

           

           Tạ Thanh Vũ 
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