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Kính gửi: Đoàn giám sát theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND 

ngày 28/3/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 06/4/2022 về 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” của Đoàn giám sát theo Quyết định số 
05/QĐ-HĐND ngày 28/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Công Thương đã có Báo cáo số 123/BC-SCT về việc chấp hành pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi Đoàn 
giám sát. Theo đề nghị của Đoàn giám sát tại Công văn số 105/ĐGS ngày 
01/6/2022 về việc bổ sung thông tin, số liệu báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề 
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công Thương báo cáo bổ sung kết 
quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đồng thời 
chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Công Thương, thực hiện chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, 
bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng 
lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác 
mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công 
nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn 
tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; xúc tiến thương mại; thương 
mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, 
chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến 
công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực 
hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; 
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở coi công tác 
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTK, 
CLP) là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác quản lý nhà nước 
và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Trong thời gian qua, Sở đã kết hợp thực 
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hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy 
mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc xây dựng các quy chế cụ 
thể để tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào hoạt động quản lý, điều hành của 
ngành; đẩy nhanh thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo công khai, 
minh bạch và tạo thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh; tăng cường chỉ đạo thực 
hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Từ 
đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, THTK, CLP. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  
1. Việc tham mưu ban hành; ban hành theo thẩm quyền các văn bản 

để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quy định về PCTN và THTK, CLP 
tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn, hằng năm Sở ban hành các văn bản để cụ thể hóa, triển 
khai thực hiện các quy định về PCTN1 và THTK, CLP2. Theo đó, tập trung chỉ 
đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các  quy  định về  PCTN và THTK, CLP;  
tăng  cường  tuyên  truyền,  phổ  biến  pháp luật về PCTN và THTK, CLP; thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng và THTK, CLP như: công khai, 
minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đúng theo quy định; chuyển 
đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy 
mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh 
toán; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ; tổ chức kiểm kê tài sản... kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp 
luật. 

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tạo 
điều kiện cho Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở có căn cứ triển khai thực hiện 
kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, hạn  
chế để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị do mình phụ trách. 

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định 
về PCTN và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị 

Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành hằng năm, để thực hiện có hiệu quả, 
hoàn thành các mục tiêu và nội dung của Kế hoạch đề ra trong đó công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và THTK, CLP, cấp ủy, lãnh đạo 
Sở đã phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể CC,VC, NLĐ của cơ quan những nội 

                                                 
1 Kế hoạch số 735/KH-SCT ngày 18/12/2019 về công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 25/KH-SCT ngày 
18/01/2021 về công tác PCTN năm 2021; Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết 
định số 61/QĐ-SCT ngày 12/12/2019); Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định 
số 206/QĐ-SCT ngày 14/12/2020). 
2 Chương trình số 181/CTr-SCT ngày 16/4/2019 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Quyết định số 50/QĐ-SCT ngày 13/4/2020;Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Quyết định số 34/QĐ-SCT ngày 15/3/2021 và Chương trình của Sở 
Công Thương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021- 2025 tại Quyết định số 152/QĐ-SCT 
ngày 31/12/2021. 
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dung cơ bản, trọng tâm về PCTN và THTK, CLP, thông qua các hoạt động với 
nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan như: 

- Tại Hội nghị công chức, viên chức: Tuyên truyền kết quả hoạt động; 
việc thực hiện công khai, dân chủ các quy chế, quy định, định mức, chế độ, 
chính sách; quyền, nghĩa vụ của CC,VC&NLĐ; việc quản lý, sử dụng tài sản 
công... theo quy định của Luật PCTN, Luật THTK, CLP. 

- Tại sinh hoạt định kỳ của Chi bộ: Tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và THTK, CLP gắn 
với việc thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN, THTK, CLP và giáo dục đạo đức, 
lối sống liêm chính cho đảng viên, CC,VC, NLĐ; Nghị định số 130/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; việc xử lý trách nhiệm người 
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 
tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách được thực 
hiện theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; kết quả việc 
thực hiện PCTN.... 

- Tại sinh hoạt “Ngày pháp luật” tiếp tục tuyên truyền, phổ biến: Luật 
PCTN  năm  2018;  Luật THTK, CLP năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP 
ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật THTK, CLP; 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 PCTN; 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.... 

- Trên phương tiện thông tin được thực hiện thông qua hình thức: Đăng 
tải các văn bản về PCTN và THTK, CLP trên Trang thông tin điện tử, Trang 
mạng nội bộ của cơ quan, tin bài viết về các quy định PCTN và THTK, CLP 
mới, hoạt động PCTN, THTK, CLP của Sở. Đặc biệt, đăng tải thông tin đường 
dây nóng để các tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến các 
vụ việc tham nhũng xảy ra trong từng lĩnh vực được phân công (nếu có) nhằm 
giúp cơ quan, đơn vị có thể chấn chỉnh và xử lý kịp thời. 

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN và 
THTK, CLP tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao trách 
nhiệm, ý thức tự rèn luyện về đạo đức lối sống, về PCTN, THTK, CLP trong cấp 
ủy, chính quyền, tổ chức quần chúng, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức 
và người lao động trong toàn ngành. 

3. Việc phân công bố trí công chức, viên chức tham mưu thực hiện 
công tác PCTN và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị 

Xác định công tác PCTN, THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên, liên tục; Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác PCTN, trong đó chú trọng triển khai các biện pháp phòng, ngừa 
tham nhũng, THTK, CLP theo quy định. Giám đốc Sở Công Thương trực tiếp 
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lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, phân công Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh 
vực tài chính trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác THTK, CLP của cơ quan; Thủ 
trưởng đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, THTK, 
CLP của đơn vị mình; Thanh tra Sở chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc 
Sở trong việc triển khai công tác PCTN tại cơ quan và đôn đốc, kiểm tra việc 
triển khai công tác PCTN tại đơn vị trực thuộc Sở; Văn phòng Sở chịu trách 
nhiệm tham mưu, giúp Phó Giám đốc Sở trong việc triển khai công tác THTK, 
CLP tại cơ quan và đôn đốc, theo dõi việc triển khai công tác THTK, CLP tại 
đơn vị trực thuộc Sở. Tại mỗi đơn vị Thanh tra Sở và Văn phòng Sở đều có phân 
công 01 công chức có chuyên môn phù hợp thực hiện các nhiệm vụ trên. 

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 

Hằng năm Sở thực hiện tổng kết công tác đánh giá kết quả đạt được, chỉ 
ra những hạn chế tồn tại trong năm, từ đó rút kinh nghiệm xây dựng phương 
hướng nhiệm vụ năm tới ngày một tốt hơn, chặc chẽ hơn. Thực hiện công khai 
tại Hội nghị cán bộ, công chức về thi đua khen thưởng, đào tạo, quy hoạch, luân 
chuyển, bổ nhiệm cán bộ và công khai quyết toán ngân sách hàng năm; việc mua 
sắm thường xuyên, sửa chữa tài sản và các hoạt động khác của Sở đều được 
đăng tải trên mạng nội bộ (iOffice) và Trang Thông tin điện tử của Sở để công 
chức, viên chức, người lao động và người dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. 
Cụ thể: 

4.1.1. Công tác tổ chức cán bộ  

- Công tác tổ chức cán bộ: Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế; Thông tin 
tuyển dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị; công khai thông tin luân chuyển, điều 
động, bổ nhiệm CBCC-VC được công khai đảm bảo theo quy định. 

- Hình thức công khai: Tất cả đều đăng trên Trang mạng nội bộ (iOffice, 
Vic) và Cổng Thông tin điện tử của Sở. 

4.1.2. Công tác tài chính  

- Việc bố trí, quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công: Sở đã thực 
hiện công khai chi tiết số liệu dự toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hình thức công khai: Đăng trên Trang mạng nội bộ (iOffice, Vic); tại 
Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động diễn ra hàng năm và đăng tải 
trên Trang thông tin điện tử của Sở https://socongthuong.camau.gov.vn/ tại 
Chuyên mục Công khai ngân sách. 

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

chuẩn theo quy định  

Hằng năm hoặc đột suất (khi văn bản nguồn thay đổi) Sở và đơn vị trực 
thuộc Sở đã tiến hành rà soát, sửa đổi các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cơ 
quan, đơn vị cho phù hợp với các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 
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trong các văn bản pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của cơ quan, đơn 
vị 3. 

Trong kỳ báo cáo, Sở và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các chế độ, định 
mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; việc chi tiêu nội bộ theo Quy chế 
của cơ quan, đơn vị có quy định rõ ràng từng định mức chi tiêu hàng tháng như 
sử dụng thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, trang thiết bị, văn phòng phẩm, chi 
phí công tác... đảm bảo trong khuôn khổ, hiệu quả và tiết kiệm. Cụ thể, đối với 
công chức, viên chức đi công tác phải có kế hoạch cụ thể về nội dung, thời gian, 
địa điểm, kinh phí, phương tiện đi lại được Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng đơn vị trực 
thuộc Sở phê duyệt và thanh toán công tác phí theo quy định và Quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị. Qua đó, chưa có biểu hiện tiêu cực của công chức, viên chức. 

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

nộp lại quà tặng 

Hằng năm, Sở đều triển khai phổ biến Quy chế về tặng quà, nhận quà và 
nộp lại quà tặng đến công chức, viên chức thuộc Sở biết và tổ chức thực hiện. 
Trong kỳ, tại cơ quan Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công chưa phát 
hiện công chức, viên chức vi phạm quy chế 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; việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ 

Sở đã ban hành Công văn số 70/SCT-VP ngày 10/01/2019 triển khai thực 
hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa 
công vụ và Kế hoạch số 532/KH-SCT ngày 07/10/2019 phát động phong trào thi 
đua “Công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở” 
giai đoạn 2019-2025. Phân công, theo dõi giám sát việc thực hiện Quyết định số 
10/QĐ-SCT ngày 10/02/2012 của Giám đốc Sở Công Thương ban hành quy 
định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 
152/QĐ-SCT ngày 30/6/2016 của Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quy chế 
văn hóa công sở; Quyết định số 227/QĐ-SCT ngày 31/10/2016 của Giám đốc 
Sở Công Thương ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức thuộc Sở. 
Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động 
chấp hành tốt Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của 
công chức, viên chức. Qua đó, góp phần xây dựng và nâng cao hình ảnh của cơ 
quan và đội ngũ công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công sở. 

Trong thời gian qua, cơ quan luôn giữ vững đoàn kết tốt nội bộ, không có 
công chức, viên chức vi phạm các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức; các điều cấm trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và PCTN. Công chức, viên chức luôn thể hiện thái độ lịch sự, tôn trọng, hòa nhã 
                                                 
3 Sở Công Thương: Trong kỳ, Sở lấy ý kiến và hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với Quyết định số 37/QĐ-SCT 
ngày 06/3/2019 về việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ; hiện tại, Sở đã ban hành Quyết định số 
22/QĐ-SCT ngày 18 tháng 02 năm 2022 thay thế Quyết định số 37/QĐ-SCT; Quyết định số 49/QĐ-SCT ngày 
10 tháng 4 năm 2020 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. 
  Trung tâm Khuyến công: Quyết định số 19/QĐ-TTKC ngày 02 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Quy chế chi 
tiêu nội bộ; Quyết định số 34/QĐ-TTKC ngày 15 tháng 9 năm 2021 ban hành Quy chế quản lý tài sản công. 
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trong giao tiếp, ứng xử nhã nhặn, lắng nghe ý kến, giải thích và hướng dẫn với 
nhân dân rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến thủ tục hành chính, thắc 
mắc về các văn bản của ngành; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường 
xuyên và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Một cửa. Hằng năm, kết quả khảo sát ý 
kiến về sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của Sở Công Thương tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả nhận được 100% ý kiến hài lòng. 

Trong kỳ, Sở không có trường hợp vi phạm quy định về quy tắc ứng xử, 
về xung đột lợi ích trong cơ quan, đơn vị. 

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

Trên cơ sở các quy định của 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 PCTN, hằng năm, Sở đều xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 
chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương4.  

Năm 2021, Sở đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 
công chức vị trí tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và Bộ phận kiểm soát thủ tục 
hành chính của Sở. Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện đúng trình tự 
theo quy định; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng đối với công chức khi được 
điều động, chuyển đổi vị trí công tác. 

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

- Việc phổ biến các văn bản QPPL mới về kê khai tài sản, thu nhập 

Từ khi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ có 
hiệu lực thi hành, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra 
tỉnh, Giám đốc Sở đã chỉ đạo Bộ phận phụ trách kê khai tài sản, thu nhập triển 
khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản của cơ quan nhằm mục đích để cho 
những người có nghĩa vụ kê khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục kê khai, công 
khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 
130/2020/NĐ-CP. Qua theo dõi việc kê khai tài sản, thu nhập nhận thấy: Việc 
triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 
30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập được Giám đốc Sở chỉ 
đạo kịp thời; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp 
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên nhất là đối tượng 
phải kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo trung thực, khách quan, giúp cho Bộ phận 
kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống 
tham nhũng. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập 

Trên cơ sở các quy định của 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 PCTN và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra 

                                                 
4 Kế hoạch số 147/KH-SCT ngày 12 tháng 5 năm 2020 và Kế hoạch số 170/KH-SCT ngày 06 tháng 5 năm 2021  
về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương. 
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tỉnh, hằng năm, Sở đều xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kê 
khai tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn thuộc Sở5. 

- Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: Sở và đơn vị trực thuộc Sở 
đã thực hiện công khai bản kê khai theo đúng quy định tại Nghị định 
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. Các bản kê 
khai tài sản thu nhập được công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức. 

- Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập: Hằng năm, công tác kê khai 
tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 100% so với Kế hoạch đề ra6. 

- Số người phải xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập: Không có, do 
trong kỳ báo cáo không có yêu cầu, khiếu nại về kê khai tài sản, thu nhập nên Sở 
không thực hiện việc xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập 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: Không có. 

4.8. Việc thực hiện cải cách hành chính 

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, UBND tỉnh về công tác 
cải cách hành chính, Sở đã chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện và 
đạt kết quả tích cực như: Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính; ban 
hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc 
về công tác CCHC luôn đảm bảo tính kịp thời, khả thi, phù hợp với các nội dung 
và quy định của văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; chú trọng đẩy mạnh CCHC gắn 
với cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhằm tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở có 116 TTHC được áp dụng tại cơ quan 
với 02 TTHC mức độ 3 và 12 TTHC mức độ 4 được Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 16/11/2021. Trong năm 2021, 
thực hiện quy trình “4 tại chỗ” đối với 11 TTHC của Sở tại Trung tâm giải quyết 
TTHC tỉnh từ ngày 15/6/2021, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết TTHC của 
doanh nghiệp, người dân. Sở thực hiện niêm yết công khai 100% TTHC trên 
Trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 
Trung tâm GQTTHC tỉnh; công khai TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến. 
                                                 
5 Kế hoạch số 39/KH-SCT ngày 26/01/2021 Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 và Kế 
hoạch số 466/KH-SCT ngày 06/12/2021 về thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn của Sở năm 2021 (Trong năm 2019, theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 551/TT-
VP ngày 27/12/2019 về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 chỉ thực hiện kê khai tài sản, 
thu nhập đối với  Ban Giám đốc Sở (03 người)). 
6 Năm 2019: Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 đối với Ban Giám đốc Sở (03 người). 
   Năm 2020: Số người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 (kê khai lần đầu): 37 người; Số 
người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020: 37 người, đạt tỷ lệ 100%. 
   Năm 2021: Số người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2021: 19 người; Số người đã thực 
hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021: 19 người, đạt tỷ lệ 100%. 
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Trong kỳ, qua kiểm soát thì hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC 
được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ bị trễ hạn; công chức, viên 
chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; phối, kết hợp giữa 
các phòng, đơn vị được chặt chẽ; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về công 
tác CCHC theo đúng quy định. Trong niên độ, Sở chưa nhận được phản ánh, 
kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. 

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

hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều 

hành, giải quyết TTHC. 

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; không ngừng cải 
tiến chất lượng, bổ sung các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, bổ sung, đề nghị sửa đổi, bổ 
sung văn bản quy phạm pháp luật khi có văn bản mới ban hành. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử” và thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân và doanh 
nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. 

Vận hành, áp dụng Văn phòng điện tử trong hoạt động của cơ quan để hạn 
chế việc sao chụp văn bản giấy nhằm tiết kiệm văn phòng phẩm, nâng cao tính 
chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; sử dụng 
website, Cổng thông tin điện tử của Sở để đăng tải toàn bộ thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông 
tin có liên quan đến ngành Công Thương; áp dụng mạng nội bộ để trao đổi 
thông tin, phối hợp góp ý văn bản, báo cáo chuyên môn,... 

4.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản 

Đa số các khoản chi cho hoạt động của cơ quan có sử dụng kinh phí từ 
nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện bằng hình thức thanh toán chuyển 
khoản, 100% CCVC-NLĐ thuộc Sở hưởng lương từ ngân sách được trả lương 
qua tài khoản (thẻ ATM). 

4.11. Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng 
(nếu có): Không có. 

4.12. Việc tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng và phát 
hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra 

Trong kỳ, Sở không có tiếp nhận đơn tố cáo về tham nhũng và qua thanh 
tra, kiểm tra chưa phát hiện các biểu hiện của hành vi tham nhũng. 

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 thuộc phạm vi quản lý: Không có. 
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Hằng năm, Sở đều tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại 
các Phòng chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, qua kiểm 
tra, các Phòng chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ bản thực hiện 
tốt các quy định vể thủ tục hành chính, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phát 
hiện kịp thời một vài sai sót nhỏ và đã khắc phục để công tác này được thực hiện 
hoàn thiện hơn. 

5.2. Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 
nhũng qua hoạt động thanh tra: Không có. 

Trong kỳ, Sở thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với đơn vị trực 
thuộc là Trung tâm Khuyến công (năm 2019), nội dung thanh tra việc thực hiện 
các quy định pháp luật về hoạt động khuyến công, qua thanh tra, đơn vị còn một 
số hạn chế trong hoạt động chuyên môn và đơn vị đã chấn chỉnh kịp thời, không 
phát hiện về vi phạm tài chính. 

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: Không có. 

Trong niên độ báo cáo, Sở nhận được 16 đơn yêu cầu, phản ánh, kiến nghị 
liên quan đến lĩnh vực ngành (không có đơn khiếu nại, tố cáo). Qua đó, Sở đều 
giải quyết thỏa đáng theo quy định, kết quả xử lý các vụ việc chưa phát hiện 
biểu hiện hành vi tham nhũng của công chức, viên chức.   

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

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

7. Nhận xét, đánh giá chung  
7.1. Ưu điểm 

Sở đã quan tâm và quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện 
nghiêm túc các văn bản pháp luật, văn bản của cấp trên về công tác PCTN; quán 
triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Quá trình triển khai thực hiện 
luôn bám sát vào các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là việc công khai 
minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; 
việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc 
ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Qua công tác tuyên truyền và thực hiện 
các biện pháp PCTN, Sở chưa phát hiện biểu hiện tham nhũng, cũng như không 
có tố cáo về hành vi tham nhũng. 

7.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Tồn tại, hạn chế: 

+ Công tác PCTN được thực hiện tốt qua công tác tuyên truyền và thực 
hiện các biện pháp PCTN, tuy nhiên, việc thực hiện hành vi tham nhũng hiện 
nay đa phần phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người thực hiện. 
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+ Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, có 
nhiều vị trí công tác rất khó thực hiện việc chuyển đổi trong thực tế như theo Đề 
án vị trí việc làm thì mỗi công chức, viên chức tại 01 vị trí phải phù hợp với 
ngành nghề, chuyên môn nên việc chuyển đổi giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở 
gặp khó khăn. 

- Nguyên nhân: 

+ Công tác PCTN tham nhũng của cơ quan chủ yếu phòng ngừa là chính, 
các hoạt động giám sát cũng không được thường xuyên do cán bộ thực hiện 
công tác PCTN kiêm nhiệm các công việc khác, không có cán bộ chuyên trách. 

+ Việc chuyển đổi vị trí công tác đòi hỏi người chuyển đổi phải có bằng 
cấp chuyên môn phù hợp với Đề án vị trí việc làm mà mỗi phòng, đơn vị thuộc 
Sở thì tại các vị trí theo Đề án vị trí việc làm có bằng cấp chuyên môn hầu hết là 
khác nhau. Và việc chuyển đổi vị trí công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở cũng gây ra khó khăn cho người chuyển đổi trong việc tiếp cận các công việc 
mới tại đơn vị mới nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị đó. Đối 
với vị trí việc làm tại các Phòng là công chức, vị trí việc làm tại Trung tâm 
Khuyến công là viên chức nên việc điều chuyển công tác từ Phòng về Trung tâm 
hoặc ngược lại sẽ có rất có nhiều thủ tục liên quan, hơn nữa từ công chức 
chuyển sang viên chức sẽ làm mất chức danh công chức, mất phụ cấp công vụ, 
ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người được chuyển đổi. 

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

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN, 
các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về công tác PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong lối làm việc, 
tác phong ứng xử, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong 
cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư hoặc ý kiến 
trình bày của công dân về khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị liên quan 
đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện tốt việc cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực. 

- Công khai, minh bạch tài chính trong hoạt động của Sở và đơn vị trực 
thuộc Sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế chi tiêu nội bộ theo 
đúng quy định. 

- Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ cơ quan, 
đơn vị. 

9. Đề xuất, kiến nghị 
- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu việc minh bạch tài sản, thu 

nhập của cán bộ, công chức, viên chức, không chỉ dừng lại ở việc kê khai mà đòi 
hỏi phải có công cụ thiết thực để quản lý được tài sản, thu nhập của cán bộ, công 
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chức, viên chức và người thân của họ, công khai cho báo chí, người dân biết và 
giám sát. Đồng thời, có giải pháp lâu dài thay đổi tư tưởng cũng như nhận thức 
đối với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Sở Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể đối với 
các trường hợp chuyển đổi vị trí công tác như đã nêu trên để không gây xáo trộn 
công việc cũng như đời sống của công chức, viên chức. 

B. CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ  

1. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 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 

Căn cứ Chương trình THTK, CLP của tỉnh, hằng năm, Sở đều ban hành 
Chương trình triển khai THTK, CLP ngành Công thương7. Trên cơ sở đó, các 
Phòng và các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa Chương trình để triển khai thực 
hiện cho phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị mình. Với mục tiêu thực 
hiện có hiệu quả phương án sử dụng điện tiết kiệm, hoàn thiện các định mức, 
tiêu chuẩn, các quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị làm việc, hội 
nghị, công tác phí... 

 Công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp 
hành của cán bộ, công chức, viên chức; về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong sinh hoạt, công tác. 

1.2. Mua sắm, tài sản, thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện 

đi lại và phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức về mua sắm tài sản, 
trang thiết bị làm việc, thực hiện theo kế hoạch, đúng nhu cầu, giá hợp lý, đúng 
tiêu chuẩn và có quản lý, kiểm kê rõ ràng đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế 
quản lý sử dụng tài sản công, tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa. 

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

Sở sử dụng trụ sở làm việc đúng mục đích được giao và bố trí hợp lý diện 
tích các phòng làm việc của cơ quan theo quy định của Nhà nước, sử dụng đúng 
mục đích không sử dụng tài sản của cơ quan vào việc riêng. 

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

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác quản lý tài sản, cuối năm tài 
chính đơn vị phải tổ chức kiểm kê tài sản. Việc kiểm kê phải đảm bảo số liệu 
                                                 
7 Chương trình số 181/CTr-SCT ngày 16/4/2019 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Quyết định số 50/QĐ-SCT ngày 13/4/2020;Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Quyết định số 34/QĐ-SCT ngày 15/3/2021 và Chương trình của Sở 
Công Thương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021- 2025 tại Quyết định số 152/QĐ-SCT 
ngày 31/12/2021. 
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thực tế và phù hợp với số liệu theo dõi trên sổ sách, Giám đốc Sở ban hành 
Quyết định thành lập Tổ kiểm kê tài sản8, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
kiểm kê tài sản theo quy định và báo cáo tình hình sử dụng tài sản cho cấp có 
thẩm quyền hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên (nếu có), Tổ kiểm kê tài sản 
tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản và báo cáo kết quả kiểm kê theo quy 
định. 

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

có. 

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

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối. 
Việc sử dụng, quản lý biên chế đúng theo số được giao, không vượt quy định: 
Trong những năm gần đây, Sở Công Thương được giao 38 biên chế công chức, 
14 biên chế viên chức, 03 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-
CP, theo Thông báo số 99/TB-SNV ngày 31/12/2019 của Sở Nội vụ. 

Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách 
nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức; tăng 
cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đề nghị xử lý, xử lý nghiêm các hành vi 
nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý công chức, viên chức trục lợi, cản trở, 
gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Hằng năm, Sở triển khai Kế hoạch 
kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nội vụ đến toàn thể công chức, 
viên chức, người lao động biết và thực hiện9, đồng thời, Sở xây dựng Kế hoạch 
kiểm tra công vụ10 và thành lập Tổ kiểm tra công vụ tại cơ quan11. 

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất 
lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động 
cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thực hiện đồng bộ, nhắc nhở công 
chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt giờ giấc làm việc, trong thực thi 
nhiệm vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. 
Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, không sử dụng thời 
giờ làm việc để làm việc riêng…. 

Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát, thời gian qua, công chức, viên chức và 
người lao động tại Sở cơ bản thực hiện tốt các quy định về giờ giấc làm việc, nội 
quy của cơ quan, đơn vị, chưa phát hiện vi phạm. 

3. Quản lý, sử dụng đất 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử 

dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ: Công chức, viên chức, người lao động luôn 
có ý thức tiết kiệm trong mọi hoạt động tại cơ quan; sử dụng tiết kiệm và không 
                                                 
8 Quyết định số 211/QĐ-SCT ngày 27/12/2019 về việc thành lập Tổ Kiểm kê tài sản cố định cuối năm 2019; 
Quyết định số 210/QĐ-SCT ngày 24/12/2020 về việc thành lập Tổ Kiểm kê tài sản cố định cuối năm 2020; 
Quyết định số 138/QĐ-SCT ngày 24/12/2021 về việc thành lập Tổ Kiểm kê tài sản cố định cuối năm 2020. 
9 Công văn số 331/SCT-VP ngày 05/3/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ. 
10 Kế hoạch số 55/KH-SCT ngày 04/02/2021 về kiểm tra công vụ năm 2021. 
11 Quyết định số 20/QĐ-SCT ngày 05/02/2021 về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ năm 2021. 
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gây lãng phí các tài sản được giao quản lý, sử dụng đúng mục đích tài sản công 
tại Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 
dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở đã ban 
hành, triển khai Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công đến công chức, viên 
chức, người lao động được biết. 

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

 Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra nội bộ các phòng ban, đơn vị 
trực thuộc hướng dẫn thực hiện đúng các quy định về THTK, CLP trong niên độ 
báo cáo chưa phát hiện vi phạm về THTK, CLP. 

5. Về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra về THTK, CLP 
và các nội dung liên quan đến THTK, CLP 

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Sở Công Thương theo Quyết định số 45/QĐ-
TT ngày 06/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh và đã ban hành Kết luận thanh tra 
số 04/KL-TT ngày 08/7/2021. Qua thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, 
Sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế về xây dựng nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, 
quy chế quản lý, sử dụng tài sản công,.... và Sở đã khắc phục và báo cáo kết quả 
thực hiện về Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 48/SCT-VP ngày 06/8/2021. 

(Kèm theo Phụ lục kết quả thực hiện) 

6. Nhận xét, đánh giá chung  
6.1. Ưu điểm 

Công tác THTK, CLP trong việc thu, chi ngân sách Nhà nước luôn được 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo, có sự phối họp chặt chẽ giữa 
chính quyền và Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức cuộc họp, học tập các 
văn bản, chế độ chính sách cho toàn thể CCVC-NLĐ. Công khai quy trình sử 
dụng tài chính, sử dụng tài sản công, mua sắm, sửa chữa tài sản và có sự giám 
sát chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan, đơn vị. Công tác thanh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 
được thực hiện theo đúng quy định; các khoản chi đảm bảo đúng mục đích, đúng 
chế độ, đúng tiêu chuẩn, tiết kiệm, đạt hiệu quả Chương trình công tác.  

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền công chức, viên chức, người lao 
động đã có ý thức tiết kiệm trong hoạt động tại cơ quan, sử dụng tiết kiệm và 
không gây lãng phí các tài sản được cấp phát, sử dụng đúng mục đích những tài 
sản; tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí công tác...  

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ quản lý sử dụng kinh phí phải đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ, vừa tiết kiệm. 
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6.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Công tác THTK, CLP được thực hiện tốt qua công tác tuyên truyền và 
thực hiện các biện pháp THTK, CLP, tuy nhiên, việc THTK, CLP còn phụ thuộc 
vào ý chí chủ quan của công chức, viên chức trong việc sử dụng tài sản công. 

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

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức và người lao 
động trong công tác THTK, CLP gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan luôn nói không với tham nhũng, lãng phí. 

- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực đã được quy định tại 
Luật và các văn bản pháp luật có liên quan về THTK, CLP; trong đó, tập trung 
vào các lĩnh vực chi tiêu ngân sách (sử dụng kinh phí hoạt động của cơ quan, 
đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có), tài sản công...). Kiên quyết, kịp thời xử lý 
nghiêm các cá nhân có hành vi vi phạm. Thực hiện công khai việc xử lý cá nhân 
vi phạm để nâng cao tính răn đe của pháp luật. 

- Tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật theo đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục, quy trình thẩm định các dự án đầu tư có liên quan đến 
lĩnh vực ngành. Thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp 
thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án đầu tư. 

8. Đề xuất, kiến nghị: Không. 

Trên đây là Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 
01/7/2019 đến ngày 31/12/2021 của Sở Công Thương, kính gửi Đoàn giám sát 
theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 28/3/2022 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (iO); 
- Lưu: VT; TTr. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Nguyễn Văn Đô 

 



Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ

1
Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ mới được ban hành văn bản 1 3 2 2 3 3 6 8

2
Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ được sửa đổi, bổ sung văn bản 0 0

3
Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ cuộc 0 0

4
Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ đã được phát hiện và xử lý vụ 0 0

5

Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu 
là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền Việt 
Nam đồng)

triệu đồng 0 0

II
Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, 
quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước (NSNN)

0 0

1
Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán 
NSNN

0 0

1.1
Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu 
chuẩn, định mức triệu đồng 0 0

1.2
Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ triệu đồng 46          136         125        125         125         609         296 869,9

1.3 Số tiền vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán triệu đồng 0 0

SỞ CÔNG THƯƠNG CÀ MAU

Tổng từ năm 2019 
đến năm 2021

Ghi chúSTT Nội dung Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
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Phụ lục B.01
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Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng từ năm 2019 
đến năm 2021

Ghi chúSTT Nội dung Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

1.4 Các nội dung khác 0 0

2 Sử dụng và thanh quyết toán NSNN 0 0

2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính, gồm: triệu đồng    201,90      210,00    181,40      208,00      137,90     215,00 521,2 633

Tiết kiệm văn phòng phẩm triệu đồng      16,55       21,00      28,00       27,00       22,00       42,00 66,55 90

Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc triệu đồng      15,10       17,00      17,30       18,00       10,80       14,00 43,2 49

Tiết kiệm sử dụng điện triệu đồng      18,70       56,00      37,00       39,00       15,20       10,00 70,9 105

Tiết kiệm xăng, dầu triệu đồng      24,30       24,30      32,90       12,00       27,50       41,00 84,7 77,3

Tiết kiệm nước sạch triệu đồng        2,60         2,60        1,00         1,00         0,70         0,50 4,3 4,1

Tiết kiệm công tác phí triệu đồng      61,90       33,00      38,00       55,00       36,00       66,00 135,9 154

Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo triệu đồng        1,95       12,00        1,50       10,00         1,50         4,50 4,95 26,5

Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ 
niệm triệu đồng      15,80       14,60      14,70       22,00       14,20       18,00 44,7 54,6

Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang 
thiết bị làm việc, phương tiện thông tin, liên lạc triệu đồng      45,00       29,50      11,00       24,00       10,00       19,00 66 72,5

2.2
Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện 
đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy) 0 0

a
Số tiền sửa chữa, mua mới phương tiện đi lại đã 
chi

triệu đồng 0 0

b Kinh phí tiết kiệm được, gồm: 0 0

Thẩm định, phê duyệt dự toán triệu đồng 0 0

Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh triệu đồng 0 0

Thương thảo hợp đồng triệu đồng 0 0

Các nội dung khác 0 0



Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng từ năm 2019 
đến năm 2021

Ghi chúSTT Nội dung Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

2.3
Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao 
quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức triệu đồng 259,00   205,60    165        120         130         130         554 455,6

2.4
Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc 
gia

triệu đồng 0 0

2.5
Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công 
nghệ triệu đồng 0 0

2.6 Tiết kiệm kinh phí giáo dục và đào tạo triệu đồng 0 0

2.7 Tiết kiệm kinh phí y tế triệu đồng 0 0

3 Sử dụng, quyết toán NSNN lãng phí, sai chế độ 0 0

3.1 Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN đơn vị 0 0

3.2
Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN lãng 
phí, sai chế độ đã phát hiện được đơn vị 0 0

3.3 Số tiền vi phạm đã phát hiện triệu đồng 0 0

4 Các nội dung khác 0 0

III
Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và 
phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ 
chức trong khu vực nhà nước

0 0

1 Phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy) 0 0

1.1 Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ chiếc 0 0

1.2
Số lượng phương tiện tăng thêm trong kỳ (mua 
mới, nhận điều chuyển) chiếc 0 0

1.3
Số lượng phương tiện giảm trong kỳ (thanh lý, 
điều chuyển) chiếc 0 0

1.4
Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai 
tiêu chuẩn, chế độ chiếc 0 0



Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng từ năm 2019 
đến năm 2021

Ghi chúSTT Nội dung Đơn vị tính
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

1.5
Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi 
lại triệu đồng 0 0

2 Tài sản khác 0 0 -         

2.1
Số lượng các tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, 
điều chuyển, thu hồi tài sản 0 0

2.2
Số lượng tài sản trang bị, sử dụng sai mục đích, 
sai chế độ phát hiện được tài sản 0 0

2.3 Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản triệu đồng 0 0

3 Các nội dung khác 0 0

IV
Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ 
sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc 
lợi công cộng

0 0

1 Trong đầu tư xây dựng 0 0

1.1 Số lượng dự án chưa cần thiết đã cắt giảm dự án 0 0

1.2 Số kinh phí tiết kiệm được, gồm: triệu đồng 0 0

- Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán triệu đồng 0 0

- Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... triệu đồng 0 0

- Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 0 0

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 0 0

1.3 Số vốn chậm giải ngân so với kế hoạch triệu đồng 0 0

1.4 Các dự án thực hiện chậm tiến độ dự án 0 0

1.5
Các dự án hoàn thành không sử dụng được hoặc 
có vi phạm pháp luật bị đình chỉ, hủy bỏ 0 0

Số lượng dự án 0 0



Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
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Giá trị đầu tư phải thanh toán triệu đồng 0 0

2 Trụ sở làm việc 0 0

2.1 Tổng diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ m2 2.904     2.904      2.904     2.904      2.904      2.904      

2.2
Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, 
nhận điều chuyển m2 0 0

2.3
Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, 
sắp xếp lại m2 0 0

2.4
Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu 
chuẩn, chế độ m2 0 0

2.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý m2 0 0

2.6 Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được triệu đồng 0 0

V
Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên

0 0

1 Quản lý, sử dụng đất 0 0

2 Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác 0 0

3
Các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử 
dụng năng lượng tái tạo được 0 0

4 Các nội dung khác 0 0

VI
Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao 
động và thời gian lao động trong khu vực nhà 
nước

0 0

1
Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, sử 
dụng lao động, thời gian lao động vụ 0 0

2 Số tiền xử lý vi phạm thu được triệu đồng 0 0

3 Các nội dung khác 0 0
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VII
Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà 
nước tại doanh nghiệp 0 0

1
Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh 
doanh

0 0

3
Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ 
NSNN

0 0

4 Mua sắm phương tiện 0 0

5 Nợ phải thu khó đòi 0 0

6 Vốn chủ sở hữu 0 0

VIII
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát, kiểm toán về THTK, CLP 0 0

1
Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, 
CLP đã triển khai thực hiện cuộc 0 0

2
Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, 
CLP đã hoàn thành cuộc 0 0

3
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, 
kiểm tra về THTK, CLP

cơ quan/tổ 
chức/đơn vị 0 0

4
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị có lãng phí, vi 
phạm về THTK, CLP được phát hiện

cơ quan/tổ 
chức/đơn vị 0 0

5
Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng 
sai chế độ phát hiện được qua thanh tra, kiểm 
tra, giám sát

triệu đồng 0 0

6
Tổng giá trị tiền, tài sản lãng phí, vi phạm đã 
xử lý, thu hồi triệu đồng 0 0


