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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 

Thường trực HĐND tỉnh 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, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn từ ngày 01/07/2019 

đến ngày 31/12/2021, như sau: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG 

Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện chức năng quản lý nhà 

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

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

thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi 

trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.  

Cơ cấu tổ chức của Sở có 4 phòng chuyên môn và Trung tâm trực thuộc. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến nay là 45 người. Các tổ 

chức đoàn thể gồm có Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh. Đảng bộ Sở có 3 Chi bộ trực thuộc với 39 đảng viên. 

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác tham mưu, ban hành các văn bản về phòng, chống tham 

nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP)  

 - Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng 

thời, quá trình thực hiện thường xuyên rà soát, bổ sung cụ thể quá bằng các quy 

chế, quy định cụ thể để công chức, viên chức trong cơ quan kiểm tra, giám sát, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng như: Quy chế làm việc, Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ sở, Quy chế tiếp công dân,…  
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- Để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng , Nhà nước về công tác phòng, 

chống tham nhũng, từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2021 Sở đã ban hành 12 

văn bản: 

+ Kế hoạch số 47/KH-STTTT ngày 17/9/2019 về 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.  

+ Kế hoạch số 54/KH-STTTT ngày 16/12/2019 Thông tin, tuyên truyền thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

+ Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 18/02/2020 về công tác PCTN năm 

2020. 

+ Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 26/01/2021 kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2020. 

+ Kế hoạch số 58/KH-STTTT ngày 07/12/2021 kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2021. 

+ Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 15/5/2020 chuyển đổi vị trí công tác 

công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020. 

+ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/2/2021 chuyển đổi vị trí công tác 

công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

+ Kế hoạch số 01/KH-STTTT ngày 14/01/2021 về cải cách hành chính năm 

2021;  

+ Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 14/01/2021 Ban hành Quy chế văn hóa 

công sở; 

+ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 26/02/2021 về phòng, chống tham 

nhũng năm 2021; 

+ Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 04/3/2021 Ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ; 

+ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/5/2021 về chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2021.  

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

PCTN và THTK, CLP tại cơ quan   

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

được lãnh đạo Sở cùng với Đảng ủy cơ quan quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai 

đến từng đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan. Hình thức tuyên truyền, 
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phổ biến bằng nhiều hình thức như: triển khai văn bản trong sinh hoạt chi bộ, các 

cuộc họp giao ban, phần công công chức tập huấn, tiếp thu do các ngành tổ chức, 

phân công công chức, viên chức dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng,…   

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. 

Công tác phòng, chống tham nhũng được giao Thanh tra tham mưu Giám 

đốc Sở thực hiện (trực tiếp là Chánh Thanh); công tác thực hành tiết tiệm, chống 

lãnh phí được giao Văn phòng thực hiện tham mưu Giám đốc Sở thực hiện (trực 

tiếp là Chánh Văn phòng Sở). 

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 

4.1.1. Công tác tổ chức cán bộ 

- Công khai việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển 

dụng và kết quả tuyển dụng: Việc tuyển dụng công chức, viên chức và người lao 

động được thực hiện công khai  về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và 

kết quả tuyển dụng. Năm 2020 đã tuyển dụng 02 viên chức vào làm việc tại Trung 

tâm Công nghệ thông tin và truyền thông. 

- Công khai việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, 

điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:  

Năm 2021 đã tiến hành quy hoạch lãnh đạo cấp phòng  nhiệm kỳ 2020-2025 

bổ nhiệm 01 công chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng. 

4.1.2. Công tác tài chính 

- Sở thực hiện công khai số liệu phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách 

hàng năm trên Trang thông tin điện tử cơ quan và tại hội nghị công chức, viên 

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

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

- Nguyên tắc phân bổ, số liệu dự toán: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau về phân bổ dự toán ngân sách của tỉnh hàng năm, Quyết 

định UBND tỉnh ban hành giao dự toán thu, chi ngân sách và giao dự toán chi ngân 

sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh. Sở Tài chính thông báo giao 
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dự toán thu, chi, ngân sách nhà nước cho Sở. Sở Thông tin và Truyền thông tiến 

hành ra Quyết định giao dự toán cho Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông (đơn vị trực thuộc Sở) để triển khai thực hiện. Đồng thời trình 

Sở Tài chính dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN theo quy định. 

- Đối với hoạt động mua sắm và quản lý tài sản công, hàng năm khi có văn 

bản của Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị rà soát và lập báo cáo về nhu cầu mua 

sắm, sửa chữa tài sản tập trung và sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về 

phân bổ dự toán nguồn kính phí mua sắm, sửa chữa tập trung của tỉnh và Thông 

báo giao dự toán kính phí mua sắm, sửa chữa tài sản của Sở Tài chính, Sở tiến 

hành giao dự toán mua sắm sửa chữa cho các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Về công khai công tác đấu thầu thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính được thực hiện đúng trình tự trong công tác đăng tải thông tin và lựa chọn 

nhà thầu qua mạng. 

- Công khai về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, việc điều chuyển, thanh 

lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác đối với tài sản 

nhà nước: Thực hiện công khai tài sản trên Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài 

sản công. 

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

chuẩn theo quy định  

 Hằng năm, Sở đều tổ chức hội nghị công chức, viên chức để báo cáo tình 

hình quản lý sử dụng kinh phí, xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy 

định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, cụ thể: 

+ Năm 2020: Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 10/02/2020 của Giám đốc 

Sở Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở TT&TT năm 2020. 

+ Năm 2021: Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 04/3/2021 của Giám đốc 

Sở Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở TT&TT năm 2021. 

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

lại quà tặng   

Qua theo dõi, Sở chưa phát hiện công chức, viên chức nhận quà, không có 

trường hợp 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  

- Trên cơ sở các chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy, lãnh đạo Sở 

đưa vào các Nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm. Tập trung làm tốt công tác 
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phòng ngừa tham nhũng qua công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong ứng xử, giao tiếp; thực hiện tốt 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 02-

NQ/TU, ngày 01/7/2016 của Tỉnh uỷ Cà Mau về đẩy mạnh việc học tập, rèn 

luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, ngày 31/12/2015 Sở đã ban hành Quyết định số 

140/QĐ-STTTT về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao 

động làm việc trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Cà Mau. Nội dung quy định chuẩn mực ứng xử của công chức, viên 

chức cơ quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và nơi cư trú.   

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

- Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác: 

+ Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 15/5/2020 chuyển đổi vị trí công tác 

công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020. 

+ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/2/2021 chuyển đổi vị trí công tác 

công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

- Kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên 

chức: Do cơ quan mới sắp xếp lại, nhân sự các phòng chuyên môn vừa sắp xếp lại 

tháng 8 năm 2019, nên  năm 2020, 2021 Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác. 

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

- Triển khai đến công chức, viên chức 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.  

 - Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP, năm 2020 Sở có 27 công chức, viên chức thuộc các đối tượng thuộc diện phải 

kê khai lần đầu theo khoản 1, khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018; khoản 1 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; năm 2021 có 16 công 

chức, viên chức kê khai hàng năm. Ngoài ra, trong tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và 

công tác quy hoạch cán bộ thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.   

- Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: thực hiện theo hình thức 

niêm yết công khai. 

- Số người phải xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập: Không có 
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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 khi để xảy ra tham nhũng: Không 

có.   

4.8. Việc thực hiện cải cách hành chính   

 - Có 100% thủ tục hành chính của cơ quan được công khai trên Trang thông 

tin điện tử cơ quan, được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh, không có thủ tục nộp trực tiếp tại cơ quan. 

- Việc thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính được lãnh 

đạo Sở quan tâm và chỉ đạo sâu sát, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế 

hoạch cải cách hành chính, quá trình giải quyết thủ tục hành chính ... Thông qua 

các buổi họp giao ban thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức thực 

hiện. Từ đó hạn chế những sai sót, chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính của Sở.   

- Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: Tập trung tuyên truyền các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; 

các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện CCHC hàng năm của UBND tỉnh 

và của Sở Thông tin và Truyền thông; tuyên truyền việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Qua đó, khuyến khích cá nhân, tổ 

chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ 

chức; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan 

báo, đài trong tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị, liên quan tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên 

trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các kênh thông tin 

khác. 

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

hành hoạt động của cơ quan 

- Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của 

cơ quan được triển khai đạt hiệu quả cao. Đến nay 100% công chức, viên chức 

chuyên môn sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành; có 38/38 

thủ tục hành chính được thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4. 

- Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, Sở tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản 

lý, điều hành, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh, như: Ứng dụng quản lý văn bản 

và điều hành trên môi trường mạng được kết nối thông suốt từ các cơ quan cấp tỉnh 



 7 

đến cấp xã, kể cả các cơ quan đoàn thể; duy trì có hiệu quả Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến; Triển khai có hiệu quả ứng dụng chữ ký số chuyên dùng 

trong các cơ quan quản lý nhà nước đã sử dụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và 

đang chuẩn bị triển khai ký số trên thiết bị di động; Thiết lập và duy trì hệ thống 

Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử bảo đảm cho việc cung cấp dịch 

vụ công rực tuyến các mức độ cho tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp 

xã; tham mưu UBND triển khai phần mềm Một cửa điện tử (trong đó có tích hợp 

ISO Điện tử) cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

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

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng 

lương từ ngân sách; đến nay có 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được 

trả lương qua tài khoản ATM. 

4.11. Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: 

Không phát sinh. 

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: Không có. 

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. 

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. 

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. 

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

- Phối hợp với Đảng ủy cơ quan, luôn tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể cơ 

quan phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục  pháp luật được duy trì 

thường xuyên với nhiều hình thức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai, thực hiện đồng bộ 

theo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài trong 

tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tham 

nhũng, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy 

vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
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6. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

PCTN 

6.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra: 00 cuộc. 

6.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không phát sinh. 

7. Nhận xét, đánh giá chung 

7.1. Ưu điểm 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách và lầu dài 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Nhà nước. Thời gian qua Đảng 

ủy, Lãnh đạo Sở quan luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai 

kịp thời các biện pháp phòng, chống tham nhũng đến công chức, viên chức cơ 

quan. Công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính, cải cách thủ tục hành chính,… 

được công khai minh bạch để công chức, viên chức, người lao động nắm để cùng 

tham quản lý, giám sát; kịp thời ban hành kế hoạch công tác ngay từ đầu năm sát 

với yêu cầu thực tế và nhiệm vụ được giao. Hàng năm thực hiện đúng quy định về 

việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước và công bố công khai quyết 

toán ngân sách nhà nước của cơ quan. Công tác tuyên truyền về phòng chống tham 

nhũng đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động 

về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng.   

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan được thực hiện 

đạt hiệu quả cao. Tập thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm 

túc quy chế dân chủ cơ sở về quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện 

làm việc, phương tiện giao thông, điện, nước, văn phòng phẩm… và kinh phí nhà 

nước đúng theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Qua công tác kiểm tra, 

giám sát, cơ quan chưa xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng xảy ra. 

7.2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ về 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa thường xuyên. 

7.3. Nguyên nhân  

Năm 2020 và năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do đó 

trong niên độ báo cáo Sở chưa tiến hành hoạt động thanh tra hành chính về công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí tại các đơn vị trực thuộc. 

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

- Tiếp tục quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động về chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

- Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện tốt 

Quy chế dân chủ cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý tài sản, mua sắm, 
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sử dụng tài sản; quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành 

chính; trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động;thực hiện công khai, 

minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; công khai, minh bạch trong 

mua sắm công, quản lý tài sản công. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền về 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kịp thời công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám 

sát của Công đoàn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, 

chỉ đạo thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong sử dụng kinh phí, tài sản của 

cơ quan. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là 

các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. 

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

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

1.1. 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. 

Thực hiện công tác THTK, CLP, lãnh đạo luôn quan tâm công tác tuyên 

truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; Luật Quản lý, sử dụng, tài sản công năm 2017 và các văn bản chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong 

cơ quan. Trong đó chú trọng lĩnh vực quản lý chi ngân sách nhà nước, quản lý tài 

sản công và gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều có ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công như: 

- Quyết định số 18/QĐ-STTTT ngày 12/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền 

thông ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 10/2/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 04/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Quyết định số 32/QĐ-STTTT ngày 30/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông ban hành Quy chế quản lý tài sản công. 

 1.2. 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  
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- Đối với phương tiện công tác: Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2018 về việc ban hành đề án thí điểm xe ô tô công tập trung của các đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở không mua sắm phương tiện đi lại.  

- Đối với việc mua sắm, sửa chữa tài sản: Hằng năm đơn vị đăng ký nhu cầu 

mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc (thuộc danh mục mua sắm tập trung) và 

được UBND tỉnh phê duyệt Sở Tài chính có thông báo kinh phí mua sắm cho đơn 

vị, việc mua sắm được thực hiện qua Trung tâm dịch vụ tài chính công.  

1.3. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà, đất 

công vụ; công trình phúc lợi công cộng 

Hiện nay, Sở có trụ sở làm việc chung tại Tòa nhà của UBND tỉnh tầng 5 

(Phường 5, thành phố Cà Mau). Công quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thực hiện 

theo quy định của quản lý Tòa nhà.  

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

Hằng năm, Sở đều thành lập Tổ kiểm kê tài sản và thực hiện việc rà soát, sắp 

xếp lại tài sản công 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:   

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

các đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý 

Thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, trong niên độ báo cáo Sở 

đã thực hiện tinh giảm 3 công chức. Đến nay, tổng số biên chế được giao là 25 

biên chế, số lượng biên chế hiện có là 25 người.   

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

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao 

động, Sở đã ban hành Quy chế làm việc, Quy chế xếp loại công chức để có cơ sở 

giám sát, đánh giá hiệu quả công tác của công chức cuối năm.  

3. Quản lý, sử dụng đất đai: Không có. 

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

quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Không có. 

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

và các nội dung liên quan đến THTK, CLP: Không có. 

6. Nhận xét 

Nhìn chung, Sở đã chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện tốt công tác THTK, CLP, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng các giải 

pháp thiết thực. Công tác tuyên truyền vận động THTK, CLP được lãnh đạo Sở và 
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các phòng chuyên môn đã tập trung chỉ đạo tạo ra được chuyển biến tích cực trong 

nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động. Kết quả thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian đã đạt được nhiều kết quả tích cực.  

Sở triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Kết quả năm 

2019, 2020, 2021 đã tiết kiệm được là:  959 triệu đồng.  

Trên đây là kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Thông tin và Truyền thông 

báo cáo Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh nắm./. 

 

 

 

 

   

 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

Trần Quốc Chính 
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