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BÁO CÁO 

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

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 06/4/2022 của Đoàn 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” (kèm theo), Sở Tư pháp Báo cáo như 

sau: 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

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

vị  

- Thời gian thành lập, địa điểm đặt trụ sở chính: Sau khi tái lập tỉnh Cà 

Mau, ngày 01/01/1997 Sở Tư pháp được thành lập. Từ lúc thành lập đến nay, Sở 

Tư pháp tỉnh Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sắc của 

Tỉnh ủy, HĐND và UBND đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, giúp 

cho Ngành không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Địa điểm trụ sở số 07 đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; số điện thoại 3831.840; trang thông tin điện tử 

http://sotuphap.camau.gov.vn. 

- Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà 

nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; 

bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hòa giải thương mại và 

công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

- Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp:  

+ Lãnh đạo Sở Tư pháp gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. 

+ Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (5 đơn vị): Văn phòng; 

Thanh tra; Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Phổ 

biến giáo dục pháp luật; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

 + Các đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc Sở (3 đơn vị): Phòng Công chứng 

số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.  

mailto:sotuhap@camau.gov.vn
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II. Tình hình hoạt động của đơn vị  

Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

theo chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm; nhiều nhiệm vụ được giao thêm đảm 

bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện 

thường xuyên, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và định hướng 

của ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác 

cải cách hành được đẩy mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục 

vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; 

công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan 

tâm; chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) từng bước 

được nâng lên,... 

Đồng thời, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp đã tập trung tham mưu chỉ đạo, tuyên 

truyền, triển khai các văn bản, quy định phòng, chống tham nhũng (PCTN) và 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) theo phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, công tác PCTN và thực hành THTK, CLP tại 

đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương.   

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; vận dụng sáng 

tạo, linh hoạt, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tích cực chỉ đạo 

triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, thanh tra và sơ tổng kết rút kinh 

nghiệm; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; quan tâm đào 

tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ và quản lý nhà nước cho đội ngũ công 

chức, viên chức và người lao động; luôn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách 

nhiệm, năng động, vượt khó trong công tác và nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao 

trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

III. 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  

1. Văn bản về phòng, chống tham nhũng  

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, Sở đã kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền như: Kế hoạch thực 

hiện công tác PCTN hằng năm1; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về PCTN trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 20212; Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức hàng năm3; Kế hoạch về kê khai, công khai 

tài sản, thu nhập hằng năm4; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ5; phê duyệt Kế 

hoạch công tác thanh tra hàng năm6.... 

Nhìn chung, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản thực hiện Luật Phòng, 

                                                 
1 Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 28/01/2019; Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 09/02/2020; Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 02/4/2021. 
2 Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 16/3/2021. 
3Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 27/8/2019; Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 08/4/2020; Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 05/3/2021. 
4 Kế hoạch số 81/KH-STP ngày 29/12/2019; Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 25/12/2020; Kế hoạch số 84/KH-STP ngày 17/11/2021. 
5 Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 22/01/2019; Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 21/01/2020; Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 01/3/2021. 
6 Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 14/12/2018; Quyết định số 215/QĐ-STP ngày 13/12/2019; Quyết định số 192/QĐ-STP ngày 08/12/2020. 



3 

 

 

chống tham nhũng theo thẩm quyền một cách kịp thời, đầy đủ và khả thi, cơ bản 

đáp ứng được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cũng như yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ nói chung và công tác PCTN nói riêng. 

2. Văn bản thực hành tiết kiệm chông lãng phí 

Sở đã chỉ đạo thực hiện việc rà soát các hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế 

độ trong các lĩnh vực quản lý, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công 

lập danh mục các tiêu chuẩn, định mức, chế độ, định mức còn thiếu hoặc không 

còn phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung, 

ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó, 

đã ban hành Chương trình THTK, CLP các năm7 và Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quy chế quản lý tài sản hằng năm theo quy định8; kịp thời triển khai thực hiện các 

văn bản pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác 

THTK, CLP cũng như các kế hoạch, chương trình hành động THTK, CLP của 

tỉnh.  

IV. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định 

về PCTN và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị  

1. Thực hiện Chương trình hành động về PCTN trên địa bàn tỉnh hằng năm, 

Sở Tư pháp đã triển khai, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị Sở, như: 

- Kịp thời tuyên truyền pháp luật về PCTN thông qua “Ngày pháp luật”; cấp 

phát tài liệu tuyên truyền PCTN cho cán bộ và nhân dân; lắp đặt băng rol, pa nô, 

áp phích có nội dung PCTN. Trong đó, tập trung vào các nội dung dung: Luật 

PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ước Liên hợp quốc về PCTN; 

Chiến lược quốc tế về PCTN năm 2020; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình công 

tác số 03/CTr-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về THTK, CLP của tỉnh Cà 

Mau, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của 

Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN 

đến năm 2020. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác PCTN của 

Sở Tư pháp9; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCTN; Chỉ thị số 12/CT-TTg 

ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử 

lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nâng cao 

hiệu quả công tác PCTN và THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020. 

- Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong 

việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN theo đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có 

phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững; tự giác chấp hành 

và thực hiện có hiệu quả công tác PCTN. 

                                                 
7 Chương trình số 01/CTr-STP ngày 8/4/2019; Chương trình số 02/CTr-STP ngày 01/4/2020; Chương trình số 02/CTr-STP ngày 12/3/2021. 
8 Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 22/01/2019; Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 21/01/2020; Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 01/3/2021. 
9 Kế hoạch số 30/KH-STP. 
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2. Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp 

luật tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung: 

- Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN 

giai đoạn 2019 - 2021”10. Tập trung tuyên về thực trạng, nguyên nhân, điều kiện 

tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng 

đạo đức liêm chính; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật 

PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước Liên hợp quốc về PCTN và 

hợp tác quốc tế của Việt Nam về PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; quyền, 

nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong 

PCTN. 

- Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, học 

sinh, sinh viên và nhân dân, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch11 biên soạn, nhân bản, 

phát hành 45.000 tờ gấp nội dung “Tìm hiểu một số quy định về Luật PCTN năm 

2018”. 

-  Phối hợp với Đài PT-TH Cà Mau thực hiện 130 kỳ Chuyên đề Pháp luật 

với thời lượng 15 phút/kỳ, trong đó có nhiều kỳ nội đề cập đến Luật PCTN; thưc 

hiện 05 phóng sự thời sự với tổng thời lượng 25 phút tuyên truyền về công tác đấu 

tranh PCTN; đăng 40 tin bài tuyên truyền các quy định PCTN trên Bản tin Tư 

pháp Cà Mau; cấp phát 41 sách pháp luật về PCTN cho các tổ hòa giải và tủ sách 

pháp luật; in, phát hành miễn phí 138.000 cuốn Bản tin Tư pháp đến cán bộ, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân. 

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

công tác PCTN và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị 

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

tác PCTN 

 Để tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, Sở Tư pháp đã ban 

hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Thanh tra 

sở12. Theo đó, Thanh tra Sở là tổ chức tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện 

công tác PCTN, do đó luôn chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, 

bố trí công chức tham mưu thực hiện công tác này. Hiện nay Thanh tra Sở có 03 

công chức (01 Thanh tra viên chính, 02 Thanh tra viên) và bố trí kinh phí, cơ sở 

vật chất đảm bảo thực thi pháp luật về PCTN. 

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

tác THTK, CLP  

Sở Tư pháp rất quan tâm đến công tác THTK, CLP, đã phân công chức Văn 

phòng theo dõi và thực hiện báo cáo theo quy định và đột xuất về công tác THTK, 

CLP đúng quy định. 

                                                 
10 Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 16/10/2019. 
11 Kế hoạch 34/KH-STP, Kế hoạch 41/KH-STP, Kế hoạch số 10/KH-STP. 
12 Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 07/8/2015; Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 17/11/2021. 
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B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. Công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Kết quả thực hiện các biện pháp PCTN 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

- Công tác tổ chức cán bộ 

+ Công khai việc tuyển dụng viên chức: Việc tuyển dụng viên chức và 

người lao động vào cơ quan tổ chức, đơn vị đã thực hiện công khai về số lượng, 

tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng được đăng tải công khai 

trên Trang Thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở đơn vị và thông báo tuyển dụng 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo đúng quy định. Từ năm 2019 đến 

năm 2020, Sở Tư pháp thực hiện tuyển dụng 05 viên chức (Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước). 

+ Công khai việc quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, chuyển ngạch, điều động, cho thôi việc được thực hiện dưới các 

hình thức phù hợp theo từng loại hình, như: thông báo tại các cuộc họp, hội nghị, 

ban hành văn bản thông báo; cập nhật trên phần mềm quản lý công việc của đơn 

vị cho công chức, viên chức và người lao động biết. 

- Công tác tài chính 

+ Việc công khai dự toán chi ngân sách, phân bổ dự toán kinh phí cho các 

đơn vị thuộc quyền quản lý; quyết toán chi ngân sách hàng năm: 

Sở Tư pháp thực hiện công khai dự toán, quyết toán chi ngân sách hàng 

năm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017. Thực hiện phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị công trực 

thuộc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác hướng dẫn thi hành.  

Hằng năm, Sở đã ban hành các Quyết định như: Quyết định giao dự toán 

chi ngân sách nhà nước, phân khai dự toán và xét duyệt/thẩm định quyết toán 

ngân sách, công khai quyết toán ngân sách đối với Văn phòng Sở và các đơn vị 

trực thuộc13; báo cáo kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm14; 

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản do Sở quản lý, sử dụng đúng theo 

quy định15. 

+ Các hình thức công khai: 

Phát hành trên Phần mềm quản lý công việc; đăng tải trên trang thông tin 

điện tử Sở; ban hành văn bản gửi đế các tổ chức, cá nhân có liên quan và niêm yết 

trên Bảng thông tin của cơ quan để công chức, viên chức và người lao động trong 

                                                 
13 Quyết định số 153/QĐ/STP ngày 21/01/2018; Quyết định số 111A/QĐ/STP ngày 21/07/2020; Thông báo số 29,30,31/TB-STP ngày 30/3/2020. 
14 Báo cáo số 127/BC-STP ngày 8/4/2019; Báo cáo số 113/BC-STP ngày 17/3/2020; Báo cáo số 18/BC-STP ngày 20/4/2022. 
15 Quyết định số 104/QĐ/STP ngày 10/07/2020 
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cơ quan biết. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

theo quy định 

Việc xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành sau 

khi lấy ý kiến của tổ chức công đoàn, công chức và người lao động tại Hội nghị 

cán bộ, công chức và người lao động hàng năm và góp ý của cơ quan tài chính. 

Xây dựng Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện căn cứ vào chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 

71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 

đối với các cơ quan nhà nước. 

- Việc xử lý vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Thực hiện nghiêm 

theo quy định hiện hành, thời gian qua Sở Tư pháp xử lý trường hợp nào vi phạm. 

c) Việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức nhận quà và nộp lại 

quà tặng đến nay tại Sở Tư pháp chưa phát sinh. 

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; việc 

thực hiện Đề án văn hóa công vụ 

Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy nghiêm túc các quy định như: Nội 

quy, Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư 

pháp và Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tư pháp16... Đồng thời, chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt quy chế đạo đức nghề nghiệp của ngành, đặc 

biệt là Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  

Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, công chức, viên chức của đơn vị luôn 

tuân thủ tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đúng chức trách, 

thẩm quyền được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không 

đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định 

về đạo đức, văn hóa giao tiếp, không lợi dụng, chức vụ, quyền hạn được giao để 

gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên 

quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp...Trong niên độ báo cáo, tại đơn vị 

không phát hiện công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về thực 

hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức  

- Hằng năm, Sở đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác của công chức, viên chức17. Trên cơ sở Kế hoạch ban hành, Giám đốc 

Sở đã triển khai, rà soát, theo dõi, đôn đốc thực hiện như ban hành văn bản về việc 

đôn đốc rà soát và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã đến kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác theo quy định18. 

- Kết quả thực hiện: Có 02 vị trí công tác đã thực hiện chuyển đổi. 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập  

                                                 
16 Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 16/3/2017; Quyết định số 137/QĐ-STP ngày 28/11/2017; Quyết định số 119/QĐ-STP ngày 12/7/2019 và Quyết định số 120/QĐ-

STP ngày 12/7/2019. 
17 Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 27/8/2019; Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 08/4/2020; Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 05/3/2021. 
18 Công văn số 1833/STP-TT ngày 22/11/2019; Công văn số 1476/STP-TT ngày 31/8/2020; Công văn số 1235/STP-VP ngày 25/6/2021. 
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- Việc phổ biến các văn bản QPPL mới về kê khai tài sản, thu nhập: Sở Tư 

pháp kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản liên quan đúng theo quy 

định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị như: Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 và 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành… đến tất cả 

công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức như: Qua phần mềm 

quản lý công việc, Trang Thông tin điện tử... 

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

năm, Giám đốc Sở đã kịp thời ban hành Kế hoạch kê khai, công khai tài sản và 

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

theo đó, giao cho Văn phòng Sở (Tổ chức cán bộ) thu nộp, công khai, lưu giữ và 

quản lý theo quy định19. 

- Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: Niêm yết công khai tại trụ sở 

khối Văn phòng Sở và tại trụ sở các đơn vị sự nghiệp theo đúng thời gian quy 

định. Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện và báo cáo đúng theo 

quy định20. 

- Số người phải xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập: Không phát sinh. 

g) 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, việc khắc phục hậu quả (nếu có), nguyên nhân dẫn đến vi 

phạm, đề xuất, kiến nghị tại Sở Tư pháp chưa sảy ra. 

h) Việc thực hiện cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ; 

công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được 

quan tâm; công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL chất lượng từng bước được 

nâng lên... nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

TTHC; cập nhật, công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đầy 

đủ, kịp thời và đúng quy định. 

i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Sở Tư 

pháp đã thực hiện chi lương và các khoản thanh toán có tính chất như lương qua 

tài khoản, hạn chế việc thanh toán bằng tiền mặt các khoản thanh toán khác đúng 

quy định. 

- 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 chưa sảy ra. 

                                                 
19 Kế hoạch số Kế hoạch số 81/KH-STP về việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2019; Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 25/12/2020; Kế hoạch số 

84/KH-STP ngày 17/11/2021.     
20 Báo cáo số 127/BC-STP ngày 08/4/2019; Báo cáo 113/BC-STP ngày 17/3/2020; Báo cáo số 178/BC-STP ngày 20/4/2022. 
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2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng tạ đơn vị chưa sảy ra. 

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

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

Trong niên độ báo cáo, có 04 cuộc thanh tra hành chính và trách nhiệm 

được tiến hành đối với 04 đối tượng thanh tra là 04 đơn vị trực thuộc Sở .  

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra 

Qua thanh tra, không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chỉ có 

những hạn chế, sai sót nhỏ trong thực hiện pháp luật về PCTN. 

4. Nhận xét, đánh giá chung  

a) Ưu điểm 

 Công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đều 

được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, quán triệt thực hiện mang lại hiệu quả tích 

cực. Một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Công chứng, đấu giá tài sản… 

luôn được tăng cường phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức về công 

tác PCTN. Đồng thời, công khai kết quả giải quyết các thủ tục hành chính lên 

Trang Thông tin điện tử của Sở vào cuối ngày, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

theo quy định, kiện toàn củng cố tổ chức...đã để sảy ra tham nhũng. 

b) Tồn tại, hạn chế 

 Hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 

PCTN còn đơn điệu chưa thu hút cao sự quan tâm của xã hội. 

c) Nguyên nhân  

Đội ngũ công chức làm công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống tham 

nhũng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm, mặt khác, do tình 

hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, kéo dài nên chủ yếu tuyên truyền qua hình 

thức văn bản và ứng dụng công nghệ thông tin. 

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

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung và 

của Sở nói riêng. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật về công tác PCTN. 

- Kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra 

hàng năm. Theo đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm về công tác PCTN đối với 

các phòng, trung tâm thuộc Sở và thanh tra đột xuất khi có yêu cầu của việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo cũng như trong công tác PCTN.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kịp thời 

phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

6. Đề xuất, kiến nghị 

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác 

PCTN. 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN trên 

các Trang thông tin của Sở Tư pháp. 

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

1. THTK, CLP trong quản lý tài sản nhà nước  

a) Việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP năm 2013; Luật quản 

lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và các văn bản 

có liên quan, Sở Tư pháp đã tham mưu lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy 

định về THTK, CLP vào các kế hoạch từ đầu năm cụ thể: Kế hoạch số 16/KH-

UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 

04/02/2020 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020; Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 16/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau; các kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật…  

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ 

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP thông qua nhiều hình 

thức như: trên Trang Thông thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Trang thông tin phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh; lồng ghép vào các cuộc tập huấn, hội nghị, họp cơ 

quan... 

b) Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ vào dự toán mua sắm tài sản, thiết bị làm việc được phân bổ hàng 

năm, Sở Tư pháp quán triệt triển khai thực hiện mua sắm tài sản trang bị thay thế 

mới các tài sản đã hư hỏng, thanh lý trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí đã tiết 

kiệm được một phần ngân sách nhà nước. 

c) Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất được giao quản lý 

Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc 

lợi công cộng được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định trên cơ sở được 

giao dự toán nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, có quyết định phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu; đăng ký tổng hợp nhu cầu 

mua sắm tập trung hàng năm theo quy định….  

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

Thực hiện rà soát, đề xuất phương án sắp xếp lại nhà, đất thực hiện theo 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công và Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 06/4/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý tài sản 

công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. 

đ) Việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tài sản công không phát 

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

a) 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 

- Căn cứ theo Đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị đã có bố trí nguồn nhân 

lực hợp lý, đúng vị trí, chuyên môn, không vượt chỉ tiêu số biên chế được giao 

trong năm. Sở đã xây dựng, trình phê duyệt Đề án sắp xếp các phòng chuyên môn 

thuộc Sở Tư pháp (từ 07 phòng chuyên môn giảm xuống còn 05 phòng, trong đó 

sáp nhập phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

với Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL thành Phòng Xây dựng, kiểm tra 

và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp với Phòng Bổ trợ tư 

pháp thành Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp).  

Ngoài ra, Sở đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở; ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, cụ 

thể: 

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy theo mô hình không thành lập phòng, thực hiện cơ chế chuyên viên; 

giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại các huyện, thực hiện biệt phái Trợ 

giúp viên pháp lý về các huyện theo yêu cầu nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.  

+ Đối với Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 

Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư 

pháp là đơn vị sự nghiệp có thu, bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng lao động và thời gian 

lao động, Sở Tư pháp đã bố trí nhân lực phù hợp, thực hiện theo đúng quy trình 

đảm bảo tính hiệu lực của các quy định của pháp luật cũng như quy định của cơ 

quan (Quy chế chi tiêu nội bộ).  

Đảng ủy, ban Giám đốc luôn quan tâm và tăng cường công tác quản lý nhà 

nước nhất là thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ như: 

quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ 

luật...thực hiện nghiêm việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, Sở Tư 

pháp quán triệt rất sâu sắc việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ 

của cơ quan, do đó thời gian qua đã thực hiện rất tốt việc sử dụng quỹ thời gian 

đúng quy định nhà nước, đảm bảo hiệu quả làm việc. 

3. Quản lý, sử dụng đất đai  

a) Diện tích đất, nhà ở do cấp thẩm quyền giao quản lý nhưng chưa sử dụng 

hoặc bỏ hoang không có. 

b) Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, 



11 

 

 

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

Thực hiện theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện khác. 

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 sẩy ra. 

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

nội dung liên quan đến THTK, CLP không sẩy ra. 

6. Nhận xét, đánh giá chung  

a) Ưu điểm 

- Thời gian qua công tác quán triệt Luật THTK, CLP và những văn bản 

pháp luật khác có liên quan được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện 

kịp thời đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Từ đó, việc 

thực hiện THTK, CLP được công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị 

đề cao và thực hiện, đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác cải cách hành chính ngày 

càng được hiện đại hóa, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ; công tác kiện 

toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm; công tác 

thẩm định, góp ý văn bản chất lượng từng bước chất lượng được nâng lên..  

- Các tổ chức đoàn thể của Sở Tư pháp đã phát huy vai trò và đã đóng góp 

các ý kiến thực hiện việc THTK, CLP, công khai tài chính, quy định chế độ chi 

tiêu nội bộ rõ ràng để cùng thực hiện và giám sát. Đặc biệt đối với lĩnh vực thanh 

tra, kiểm tra được đơn vị tập chung chỉ đạo cụ thể, nhằm kịp thời phát hiện xử lý 

sai sót cũng như sai phạm để uốn nắn, khắc phục hoặc xử lý nghiêm túc theo quy 

định của pháp luật, nhất là đối với các lĩnh vực được xã hội hóa. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chấp hành quy 

định về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, góp phần phòng ngừa, phát hiện chấn 

chỉnh hạn chế sai sót và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

b) Tồn tại, hạn chế 

- Chưa có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền trong công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP. 

- Công tác tham mưu, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện chưa sát tình 

hình thực tế; việc giải quyết công việc chậm tiến độ so với Kế hoạch. 

c) Nguyên nhân  

- Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến Công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật không thực hiện được các nội dung tập huấn, tuyên truyền có tập 

trung đông người hoặc lùi thời gian so với Chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

- Hình thức tuyên truyền không được sinh động, đa dạng, chỉ tập trung vào 

các hình thức trực tuyến, trên báo đài, phương tiện thông tin đại chúng; Trang 

Thông tin điện tử của đơn vị; mạng viễn thông... 

7. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới 
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- Chú trọng công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai thủ tục 

hành chính, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện cho người 

dân tiếp cận thông tin và giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong sử dụng tài sản, tổ chức cán 

bộ; thực hiện nghiêm các quy định của luật THTK, CLP về công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và trong việc kê khai tài sản, thu nhập của 

công chức, viên chức. 

- Đổi mới lề lối làm việc; phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, 

thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các biểu 

hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong việc 

triển khai thực hiện các quy định pháp luật về THTK, CLP và PCTN; thực hiện 

nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ 

quan chủ quản trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị 

trực thuộc.   

- Ứng dụng mạnh mẽ, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, công nghệ 

số vào công tác của ngành Tư pháp, nhất là trong chế độ thông tin, thống kê, báo 

cáo, gửi/nhận văn bản điện tử. 

8. Đề xuất, kiến nghị  

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành để thực hiện ngày 

càng hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên công khai tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, 

kỷ luật cán bộ; hoàn thiện các quy định về THTK, CLP trong từng lĩnh vực cụ thể. 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp 

luật của nhà nước về PCTN; lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, các cuộc tập 

huấn nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

về công tác THTK, CLP, PCTN. Xem công tác này là một nhiệm vụ cụ thể, gắng 

với với chế độ thi đua, khen thưởng hàng năm. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Tư pháp phục vụ Đoàn 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”./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Email: banphapcheCM@gmail.com; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VPTư. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Tòng 
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