
 

 UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:            /BC-SNN Cà Mau, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Về 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) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 06/4/2022 của Đoàn giám sát của 

Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau Giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, 

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

Công văn số 105/ĐGS ngày 01/6/2022 của Đoàn giám sát về việc bổ sung thông 

tin, số liệu báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG. 

1. Đặc điểm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện có 20 đơn vị thuộc và trực 

thuộc, cụ thể như sau: 

- 04 Phòng chuyên môn và tương đương: Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý xây dựng công trình và Thanh tra Sở. 

- 06 Chi cục: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Phát 

triển nông thôn. 

- 10 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống 

Nông nghiệp; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi, Ban Quản lý các Cảng cá, Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đầm Dơi, Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang, Ban quản lý rừng phòng hộ 

Kiến Vàng, Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi và Ban quản lý rừng phòng hộ 

Biển Tây. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

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

quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; 

phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng nông sản, lâm sản, thủy 

sản và muối (công đoạn sản xuất và thu hoạch); các dịch vụ công thuộc ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và theo phân công 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tình hình hoạt động. 

Tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ 

bản phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình sản xuất ngư - 
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nông - lâm nghiệp của tỉnh Cà Mau nói riêng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được đào tạo tương đối 

cơ bản, đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

B. 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 (kèm theo phụ lục 1). 

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

PCTN và THTK, CLP. 

- Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: ban hành văn bản chỉ đạo, các 

chương trình, kế hoạch để triển khai. Ngoài ra còn thực hiện tuyên truyền thông 

qua việc triển khai tại cuộc họp của đảng, chính quyền; lồng ghép, kết hợp vào 

công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, cử công chức, viên chức tham 

gia các cuộc thi, viết bài, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác PCTN. Tuy 

nhiên, trong năm 2020 - 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên việc tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu lồng ghép vào các cuộc họp của 

chi bộ, cơ quan, thông qua hình thức online, không tổ chức các lớp trực tiếp nên số 

lượng lớp và số người tham gia có phần hạn chế hơn trước. 

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: toàn ngành đã 

thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 14 đợt với 

720 lượt người tham gia. 

- Kết quả nhận thức của công chức, viên chức và người lao động sau tuyên 

truyền, quán triệt: thông qua việc tuyên truyền, quán triệt đã góp phần nâng cao ý 

thức nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn ngành về công tác PCTN và THTK, CLP. Xác định công tác 

phòng ngừa là chính; đoàn kết, mạnh dạn đấu tranh với những quan điểm sai trái, 

hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu; người có chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; góp phần 

hạn chế đến mức thấp nhất hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, trong kỳ báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có trường hợp vi phạm pháp luật có 

liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

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

tác PCTN và THTK, CLP. 

Thanh tra Sở là bộ phận chủ đạo, trực tiếp tham mưu, phối hợp với Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc; tổ chức đoàn, công đoàn cùng tham gia thực 

hiện công tác PCTN và THTK, CLP. Trong thời gian qua, lực lượng tham mưu 

thực hiện công tác này còn thiếu, yếu về chuyên môn mà chủ yếu làm kiêm nhiệm, 

tự nghiên cứu, kết hợp với năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy 

nhiên, bằng nỗ lực, vượt khó cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, 

Ban Giám đốc Sở nên về cơ bản lực lượng này luôn đáp ứng được yêu cầu của 

nhiệm vụ đặt ra. 
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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 viên chức: 

+ Công tác tiếp nhận, tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, 

công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng viên chức phải đáp ứng 

đúng yêu cầu của vị trí việc làm, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình theo quy định tại  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính 

phủ; Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Chương II Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

+ Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 

về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trong năm 2019 và năm 2020, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung xây dựng Đề án sắp xếp kiện toàn 

tổ chức bộ máy, không thực hiện tuyển dụng. Đến tháng 10/2021 sau khi Đề án vị 

trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở được phê duyệt, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của 06 đơn vị 

trực thuộc (Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Giống Nông nghiệp, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Đầm Dơi, Ban Quản lý rừng phòng Tam Giang, Ban Quản lý rừng phòng 

hộ Kiến Vàng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Biển Tây) với tổng số 41 vị trí cần 

tuyển và đã trúng tuyển 34 vị trí. Các Thông báo tuyển dụng đều được các đơn vị 

thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- 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: 

+ Công khai quy hoạch: thực hiện theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 

1244/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy 

định quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng: “Danh sách cán bộ 

đưa vào quy hoạch khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải được công 

khai đến cán bộ lãnh đạo (kể cả phòng, ban) của đơn vị, thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc (nếu có) và cá nhân cán bộ được quy hoạch”. Theo đó, khi nhận được 

Quyết định phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền (đối với các chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở) và văn bản phê duyệt quy 

hoạch của Giám đốc Sở (đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và tương đương của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở), Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành công 

khai danh sách công chức, viên chức đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản 

lý được phê duyệt theo quy định, cụ thể như sau: 

* Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở: 
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Năm 2019, Công văn số 2703/SNN-TCCB ngày 18/9/2019 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức 

danh lãnh đạo, quản lý năm 2019 (triển khai Quyết định số 477/QĐ-SNN ngày 

05/9/2019). 

Năm 2020, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các đơn vị 

nên chưa thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch. 

Năm 2021, trình Sở Nội vụ phê duyệt quy hoạch của 16/20 phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở (04 đơn vị còn lại do nhân sự đưa vào quy hoạch chưa có 

kết luận tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền nên không đủ điều kiện đề 

nghị phê duyệt) và đã triển khai đến các đơn vị tại Công văn số 4371/SNN-TCHC 

ngày 28/12/2021, Công văn số 4828/SNN-TCHC ngày 29/11/2021 và Công văn số 

659/SNN-TCHC ngày 04/3/2022. 

* Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở: Khi Sở có văn bản phê duyệt danh sách bổ sung 

quy hoạch các chức danh này, Sở đề nghị các đơn vị thực hiện triển khai đến toàn 

thể công chức, viên chức và cá nhân được quy hoạch biết. 

+ Công khai kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo: căn cứ vào Kế hoạch đào 

tạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các văn bản liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, chính trị, an ninh quốc phòng, ... đều được triển khai đến các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở để các đơn vị rà soát nhu cầu, xét chọn đăng ký về Sở để tổ 

chức họp xét, cử công chức, viên chức phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm. 

Công chức, viên chức được quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng, từ đó khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, gây lãng phí về kinh 

phí và thời gian. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức mới, chính trị, 

an ninh quốc phòng, đào tạo chuyên sâu một số ngành, lĩnh vực để có đội ngũ công 

chức, viên chức giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; động viên, 

khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức phát huy năng lực, tự giác 

học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, trau dồi đạo đức, 

phẩm chất bản thân. 

+ Công khai việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 

* Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở: thực hiện lấy ý kiến công chức, viên chức chủ chốt theo quy định. Sau 

khi có Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi việc đều được công khai trên 

mạng nội bộ (VIC, iOffce) của Sở; đồng thời, tùy vào tình hình thực tế thực hiện 

triển khai trực tiếp đến đơn vị. 

* Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc đơn vị thuộc và trực thuộc Sở: thực hiện tương tự như đối với chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở; Thủ trưởng đơn vị có trách 

nhiệm tổ chức triển khai đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị mình được 

biết. 

+ Công khai chuyển ngạch, điều động, cho thôi việc: khi có Quyết định 

chuyển ngạch, điều động, cho thôi việc đều được công khai trên mạng nội bộ. Việc 
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nghỉ hưu của công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định của Luật 

Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về chế độ 

hưu trí được thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Luật 

Lao động và các văn bản pháp luật liên quan khác. 

4.1.2. 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: 

Thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-SNN ngày 09/11/2020 về việc công bố 

công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Sở nông nghiệp và PTNT Cà 

Mau; Quyết định số 2273/QĐ-SNN ngày 22/12/2021 về công bố công khai dự toán 

ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo số 

1294/BC- SNN ngày 07/10/2021 về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với 

việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở hàng năm đều được ban hành Quyết định và công khai theo quy định. 

- Các hình thức công khai: niêm yết tại cơ quan, công khai trên mạng nội bộ. 

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

theo quy định. 

- Xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về quản lý, sử dụng 

tài sản công: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và ban hành 

Quyết định số 820/QĐ-SNN ngày 09/6/2020 và Quyết định số 999/QĐ-SNN ngày 

20/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế chi tiêu nội bộ khối 

Văn phòng Sở; Quyết định số 247/QĐ-SNN ngày 07/01/2021 về việc ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ khối Văn phòng Sở; Quyết định số 345/QĐ-SNN ngày 

16/3/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. 

- Việc xử lý vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Trong kỳ báo cáo, tại 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa vi phạm về chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn. 

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

quà tặng (nêu số liệu cụ thể về nhận quà và nộp lại quà tặng, đơn vị tiếp nhận, xử 

lý quà tặng,...): không. 

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. 

- Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, 

tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy tắc ứng xử và văn hóa làm việc trong công 

sở. 

- Thường xuyên chỉ đạo phổ biến các văn bản liên quan về kỷ luật, kỷ cương 

hành chính đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn Sở. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm 
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các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường chỉ đạo tuyên 

truyền nội dung các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công vụ và công tác cải cách hành chính của Sở; tập trung thực hiện một số nhiệm 

vụ về thực hiện nghiêm túc tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng 

xử, đạo đức, lối sống và trang phục của viên chức; thực hiện đồng bộ các giải pháp 

văn hóa công vụ. 

- Giao trách nhiệm cho Trưởng các phòng thuộc Khối Văn phòng Sở, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở: trong đó, chú trọng đổi mới phương thức 

lãnh đạo, điều hành; đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền 

hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục 

hành chính theo quy định. Công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ 

phục vụ nhân dân của công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra 

việc thực hiện. Trong thời gian qua, Sở đã thực hiện khá tốt nội dung này, thông 

qua việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế phát ngôn, Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức trong thi hành công vụ, ... các Quy chế này được 

niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải lên Website của Sở. Ngoài ra tại 

Sở, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đều tổ chức Phòng tiếp công dân (hoặc phân 

công cán bộ trực tiếp công dân), bố trí “hộp thư góp ý”, ... 

- Việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ đã tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và của toàn thể 

đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; hướng tới bảo đảm tính chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, 

công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động. 

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

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về 

ban hành danh mục các vị trí công tác và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP 

ngày 27/10/2007 và Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định danh mục vị trí 

công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên 

chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong kỳ báo cáo, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với 

kết quả như sau: 

- Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 05/3/2019, theo kế hoạch dự kiến chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là 20 người. 

Kết quả thực hiện: chuyển đổi vị trí công tác 18 người. Chưa thực hiện 

chuyển đổi 02 người (Báo cáo số 1869/BC-SNN ngày 26/11/2019). 

- Kế hoạch số 28/KH-SNN ngày 11/3/2020, theo kế hoạch dự kiến chuyển 
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đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là 12 người. 

Kết quả thực hiện: chuyển đổi vị trí công tác 10 người. Chưa thực hiện 

chuyển đổi 02 người (Báo cáo số 1439/BC-SNN ngày 26/11/2020). 

- Kế hoạch số 50/KH-SNN ngày 10/5/2021, theo kế hoạch dự kiến chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là 19 người. 

Kết quả thực hiện: chuyển đổi vị trí công tác 07 người. Chưa thực hiện 

chuyển đổi 12 người (Báo cáo số 1314/BC-SNN ngày 11/10/2021). 

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: Thực 

hiện Công văn số 667/TT-VP ngày 06/11/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển 

khai các Nghị định của Chính phủ. Ngày 11/11/2020,  Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã ban hành Công văn số 3598/SNN-TCHC về việc triển khai Nghị 

định số 124/2020/NĐ-CP và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

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

+ Năm 2019: thực hiện Công văn số 440/TT-PCTN ngày 25/10/2019 của 

Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 

2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 3199/SNN-

TTr ngày 29/10/2019 về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019: 

“tạm thời chưa tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2019 vì chưa có Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Phòng 

chống tham nhũng năm 2018 về kiểm soát tài sản, thu nhập”. 

+ Năm 2020: thực hiện Công văn số 30/TT-VP ngày 14/01/2021 của Thanh 

tra tỉnh về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Ngày 

15/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 01 buổi tập huấn để 

triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 cho 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đồng thời ban hành Kế hoạch số 09/KH-SNN 

ngày 18/01/2021 về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. 

+ Năm 2021: ngày 15/11/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Kế hoạch số 86/KH-SNN về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021. 

- Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: năm 2020 và năm 2021 có 

17/17 đơn vị thực hiện việc công khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết. 

- Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập: 

+ Năm 2020: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 370 cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

+ Năm 2021: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 221 cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập (trong đó: 08 công chức, 

viên chức kê khai lần đầu; 211 cán bộ, công chức, viên chức kê khai hàng năm và 

02 viên chức kê khai bổ sung). 

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



 

 

8  

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. 

4.8. Việc thực hiện cải cách hành chính: 

- Việc PCTN và THTK, CLP được phổ biến thường xuyên để quán triệt, ban 

hành và kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong toàn ngành. 

- Nâng cao năng lực tự chủ về tài chính của đơn vị, thực hiện hiệu quả tiết 

kiệm chi; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc chuyển đổi cơ chế hoạt động tài chính 

của các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở khi có đủ điều kiện chuyển đổi theo 

quy định. 

- Tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý theo mục tiêu trong việc lập 

dự toán ngân sách, phân bổ, sử dụng và quyết toán ngân sách; kiểm soát chặt chẽ 

chi thường xuyên và đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP; đối với đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP. 

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. 

- Phần mềm quản lý văn bản (ioffice) được Sở triển khai và sử dụng trong 

toàn ngành. Từ khi triển khai vận hành đến nay, đáp ứng được các yêu cầu công 

tác quản lý, điều hành, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc nhất là việc thực 

hiện ký chữ ký số rất thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc. 

- Hiện nay, đã triển khai xây dựng các phòng họp trực tuyến tại Sở và tại các 

đơn vị thuộc và trực thuộc đúng tiến độ từ nguồn ngân sách cấp bổ sung theo đúng 

quy định. 

- Khai thác có hiệu quả các trang thông tin điện tử như: trang thông tin điện 

tử Sở, phần mềm nông nghiệp, trang OCOP, ... đem lại hiệu quả thiết thực trong 

công tác tuyên truyền và hỗ trợ quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người 

dân, doanh nghiệp. 

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

hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ 

ngân sách theo chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

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

có): không. 

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. 

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 



 

 

9  

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: không phát hiện. 

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

nhũng qua hoạt động thanh tra: chưa phát hiện hành vi vi phạm. 

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

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: chưa phát hiện phát sinh. 

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

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

6.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra: tổ chức 01 cuộc thanh tra trách 

nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãng phí tại 

một đơn vị trực thuộc Sở (quý IV/2019), đã ban hành kết luận thanh tra. 

6.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: qua thanh tra ghi nhận một số nội dung còn 

tồn tại, hạn chế như: thực hiện các chế độ, thông tin báo cáo chưa kịp thời; công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng trong toàn đơn vị; 

thực hiện kê khai tài sản chưa đúng theo mẫu quy định; số liệu thực hành tiết kiệm 

trong niên độ thanh tra còn chung chung, chưa cụ thể. Qua đó, kiến nghị thủ 

trưởng đơn vị được thanh tra chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, các cá 

nhân có liên quan phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

7. Nhận xét, đánh giá chung. 

7.1. Ưu điểm. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, 

đôn đốc thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và sự hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Do làm tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

rộng rãi nên đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức về việc phòng ngừa tham nhũng. Từ đó, tất cả cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện đầy 

đủ các nội dung, quy định về công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Sự quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, của toàn thể công chức viên chức cùng với việc 

tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tham 

nhũng và hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Từ đó, 

đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành nói riêng và nhiệm vụ 

chính trị chung của tỉnh. Người dân được trực tiếp chuyển giao khoa học, công 

nghệ vào hoạt động nông nghiệp, nông thôn vươn lên thoát nghèo bền vững và tiến 

đến làm giàu góp phần ổn định thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân. 

- Đoàn kết, quyết tâm, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, minh 

bạch trong hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thanh tra và tự kiểm tra nội 

bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật. Trong thời 

gian qua, thông qua việc theo dõi, thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện có tham 

nhũng và hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên trong toàn ngành. 
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7.2. Tồn tại, hạn chế. 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên việc triển khai một số nội dung về 

công tác PCTN còn gặp nhiều khó khăn như: hạn chế tổ chức các lớp tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật; điều chỉnh kế hoạch thanh tra; thông tin về tham 

nhũng, tiêu cực bị hạn chế; kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ 

chưa thường xuyên, ... 

- Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kéo dài nhiều năm đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của một ít cán bộ, công 

chức, viên chức; việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành không đồng bộ, đối với các 

đơn vị chưa được tổ chức lại thì đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt không còn 

phù hợp; gây khó khăn trong công tác phân công, bố trí công chức, viên chức; 

không thực hiện được việc tuyển dụng; quy hoạch, bổ nhiệm. 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác một số nơi thực hiện chưa đạt kế hoạch; 

một số công chức, viên chức có kinh nghiệm, chuyên môn ở lĩnh vực đang thực 

hiện khi chuyển đổi sẽ gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở một số đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở đôi lúc chưa được chủ động, chưa thường xuyên nên việc 

kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị này có 

phần hạn chế; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo còn chậm. 

7.3. Nguyên nhân phát sinh tồn tại, hạn chế. 

- Việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham 

nhũng của ngành trong thời gian qua còn bị động, phụ thuộc rất nhiều vào tình 

hình, diễn biến của dịch Covid-19; một số văn bản Luật đã ban hành nhưng vẫn 

chờ hướng dẫn để tổ chức thực hiện; trong tổ chức cơ quan, đơn vị chưa có công 

chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm ban hành Thông tư hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 

năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chậm ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức bộ máy của cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện dẫn đến tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chưa thống nhất. 

- Khi xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, các đơn vị chưa tính đến 

yếu tố khách quan (dịch bệnh), hoàn cảnh của từng cá nhân dẫn đến kế hoạch thực 

hiện đôi lúc chưa đạt yêu cầu. Mỗi chức danh gắn với một vị trí việc làm xác định 

cụ thể đã được đào tạo chuyên sâu nên chuyển sang vị trí khác phải có thời gian 

đào tạo lại để phù hợp với vị trí mới. 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một ngành quản lý đa lĩnh 

vực, có khối lượng công việc chuyên môn lớn, đòi hỏi đáp ứng tiến độ về thời 
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gian, thời vụ nên việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác 

phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị thuộc và trực thuộc đôi lúc chưa được 

thường xuyên, liên tục. 

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

- Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn ngành thực 

hiện tốt công tác PCTN; thực hiện nêu gương, tăng cường vai trò trách nhiệm của 

người đứng đầu, đặc biệt là người có trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công 

vụ và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị nơi mình 

phụ trách, quản lý. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo cục pháp luật về PCTN, 

thường xuyên cập nhật các văn bản mới, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các 

bộ ngành có liên quan, kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. 

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ và phòng 

ngừa và phát hiện tham nhũng theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn 

thi hành như: minh bạch trong tổ chức và hoạt động; tăng cường thanh tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN; cải cách hành chính; tăng cường áp dụng 

khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; kê 

khai và minh bạch tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy 

chế dân chủ nơi cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. 

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan 

hữu quan trong PCTN; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực 

theo quy định pháp luật. 

- Khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức lại các đơn vị để khi có chủ trương 

của cấp có thẩm quyền sẽ triển khai thực hiện ngay các bước tiếp theo. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quyết liệt trong chỉ đạo các 

đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đạt kế hoạch trong chuyển đổi vị trí công tác; 

sắp xếp đúng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng công chức, viên chức vào các vị trí 

còn thiếu; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển ngạch, 

điều động, giải quyết chính sách công khai, minh bạch đúng quy định. 

9. Đề xuất, kiến nghị. 

Bộ, ngành có liên quan khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; hướng dẫn về tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

hướng dẫn việc chuyển đổi vị trí công tác có xét đến hoàn cảnh cá nhân và chính 

sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức thuộc đối tượng 

chuyển đổi an tâm công tác, phát huy tốt nhất khả năng, năng lực chuyên môn và 

hoàn thành nhiệm vụ. 

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

1. THTK, CLP trong quản lý tài sản nhà nước. 
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1.1. Việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2013; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và cảc văn bản hướng dẫn thi 

hành: 

- Công tác THTK, CLP là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, được 

thực hiện thường xuyên nhằm góp phần bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu 

tăng trưởng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua mạng IOffice, 

Zalo, họp giao ban, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc đã kịp thời triển khai chủ trương 

của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP; Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công và các văn bản hướng dẫn hiện hành đến toàn thể, công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn ngành. 

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi 

tiêu nội bộ kịp thời, đúng quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Bộ Tài 

chín: trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh 

phí; trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị. Qua đó, hạn chế đến mức thấp 

nhất việc giải quyết kinh phí phát sinh tăng thêm so với dự toán được duyệt và 

chuyển nguồn sang năm sau. 

- Hàng năm, ban hành Chương trình THTK, CLP như: Chương trình số 

21/CTr-SNN ngày 03/4/2020 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; 

Chương trình số 23/CTr-SNN ngày 08/3/2021 về Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2021 để triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện tốt chế 

độ thông tin, báo cáo để từ đó kiểm tra, đánh giá các nội dung, tiêu chí chưa đạt để 

kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thành mục 

tiêu đã đề ra. 

1.2. Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị (kèm theo phụ lục 2). 

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

phụ lục 2). 

1.4. Việc tham mưu rà soát, sắp xếp lại tài sản công: thực hiện theo quy định. 

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

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

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

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý: thực hiện nghiêm theo tinh 

thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội Nghị Trung 

ương 6, khóa XII. Kết quả thực hiện tại các báo cáo số 1859/BC-SNN ngày 

25/11/2019; báo cáo số 1401/BC-SNN ngày 18/11/2020 và báo cáo số 1456/BC- 

SNN ngày 03/11/2021 của Sở Nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2.2. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: đảm bảo tuân thủ theo 

quy định hiện hành, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công 

chức, viên chức và người lao động. 

3. Quản lý, sử dụng đất đai. 

3.1. Diện tích đất, nhà ở do cấp thẩm quyền giao quản lý nhưng chưa sử 
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dụng hoặc bỏ hoang: không. 

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

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

thực hiện đúng theo quy định. 

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. 

Thực hiện 01 cuộc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý 

IV/2019 (cùng cuộc thanh tra với thực hiện công tác PCTN) và đã ban hành kết 

luận thanh tra. Qua thanh tra, không phát hiện sai phạm. 

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. 

6. Nhận xét, đánh giá chung. 

6.1. Ưu điểm. 

Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đôn đốc, 

nhắc nhỡ lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt các nội dung có liên 

quan đến THTK, CLP bằng việc ban hành Chương trình THTK, CLP. Hàng năm, 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả công 

tác quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở gắn 

với việc THTK, CLP; chấp hành các quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ 

khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách; việc quản lý, sử dụng tài 

sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài 

sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định 

mức. Các đơn vị thuộc và trực thuộc đã chủ động cắt giảm những hoạt động không 

cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan để giảm chi phí; tăng cường sử 

dụng mạng VIC, Ioffice trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài 

chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị phù hợp, hợp lý với yêu cầu công việc 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

6.2. Tồn tại, hạn chế. 

Chưa triển khai được trong toàn ngành phong trào thi đua THTK, CLP và 

nhân rộng tấm gương điển hình về THTK, CLP; ý thức, trách nhiệm của một số 

cán bộ về THTK, CLP chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát về THTK, CLP chưa 

được thường xuyên, liên tục. 

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

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THTK, CLP trên phạm vi 

toàn ngành. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc 

THTK,CLP. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trên các lĩnh vực như: 

xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm, quản lý tài sản, chi quản lý hành chính. Định 

kỳ tổ chức đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa được để đề ra 



 

 

14  

những giải pháp cơ bản thực hiện tốt hơn việc THTK,CLP. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc, quản lý tốt các dự án công 

trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, các công trình dự 

án đã qua thực hiện đúng quy định trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm 

soát chặt chẽ việc quyết định chủ trương các dự án, đặc biệt là các dự án sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước. 

- Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên đúng mục đích và 

có hiểu quả. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong sử dụng ngân sách 

nhà nước, xem THTK, CLP là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; gắn công 

tác THTK, CLP với công tác phòng, chống tham nhũng. 

8. Đề xuất, kiến nghị: không 

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

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chuyển đến Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Đoàn giám sát; 

- Ban GĐ Sở (IOFICE); 

- Lưu: VT, (Ph-t/h).

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Châu Công Bằng 



 

Phụ lục số 2 

KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ 

(Giai đoạn 01/7/2019 đến ngày 31/12/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SNN ngày      tháng       năm 2022) 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 Số văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức mới được ban hành văn bản 4 6 3 
 

2 Số văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp văn bản 
 

3 1 
 

3 Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cuộc 1 1 12 

 

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

 

0 

  

5 

Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài 

sản thì quy đổi thành tiền) triệu đồng 

 

0 

  

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

     

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

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

1.2 Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ triệu đồng 820.0 
 

74.0 
 

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

1.4 Các nội dung khác triệu đồng 
    

2 Sử dụng và thanh quyết toán NSNN 
     

2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính, gồm: 
 

2.635 14.914 4.087.3 

Số tiền tiết 

kiệm xác 

 

Tiết kiệm văn phòng phẩm triệu đồng 467.0 304.6 377.2 
 

Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc triệu đồng 114.0 142.4 213.6 
 

Tiết kiệm sử dụng điện triệu đồng 36.0 255.7 290.2   



 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 kiệm7 xác 
 

Tiết kiệm xăng, dầu triệu đồng 85.0 53.5 611.2 
định trên cơ 

sở dự toán 

được duyệt; 

mức khoán 

chi được 

duyệt 

 

Tiết kiệm nước sạch triệu đồng 244.0 45.0 135.1 
 

Tiết kiệm công tác phí triệu đồng 513.0 859.6 921.1 
 

Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo triệu đồng 370.0 126.0 246.4 
 

Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm triệu đồng 245.0 411.0 427.8 
 

Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin, liên lạc 

 

443.0 305.5 864.8 

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

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

b Kinh phí tiết kiệm được, gồm: 
    

Tiết kiệm so 

với dự toán, 

định mức, 

tiêu chuẩn 

hoặc mức 

khoán chi 

được duyệt 

 

Thẩm định, phê duyệt dự toán triệu đồng 
   

 

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

98 
 

 

Thương thảo hợp đồng triệu đồng 
   

 

Các nội dung khác 
 

141 
  

2.3 Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức triệu đồng 
  

419 

2.4 Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia triệu đồng 
 

8.4 943.0 

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

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

2.7 Tiết kiệm kinh phí y tế triệu đồng 
   

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

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

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

3.3 Số tiền vi phạm đã phát hiện triệu đồng 
    

4 Các nội dung khác 
     

  



 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

   

307 

 

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

9 
 

1.1 Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ chiếc 7 10 6 
 

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

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

5 3 
 

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

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

2 Tài sản khác 
 

365 365 298 
 

2.1 Số lượng các tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, điều chuyển, thu hồi tài sản 365 365 298 
 

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

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

3 Các nội dung khác 
     

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 

     

1 Trong đầu tư xây dựng 
     

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

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

Tiết kiệm so 

với dự toán 

được phê 

duyệt 

 

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

 

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

 

- Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 
 

628.57 
 

 

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 
   

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

1.4 Các dự án thực hiện chậm tiến độ dự án 
    

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

     

 

Số lượng dự án 
    

  



 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Giá trị đầu tư phải thanh toán triệu đồng 
    

2 Trụ sở làm việc 
     

2.1 Tổng diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ 2 m 5.780.52 
   

2.2 Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển 2 m 
    

2.3 Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại 2 m 
    

2.4 Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ 2 m 
    

2.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý 2 m 
    

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

3 Nhà công vụ 
     

3.1 Tổng diện tích nhà công vụ hiện có đầu kỳ 2 m 
 

320 
  

3.2 Diện tích nhà công vụ tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển 2 m 
    

3.3 Diện tích nhà công vụ giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại 2 m 
    

3.4 Diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ 2 m 
    

3.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý 2 m 
    

3.6 Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng nhà công vụ triệu đồng 
    

4 Các nội dung khác 
     

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

1 Quản lý, sử dụng đất 
     

1.1 Diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hoá, có vi phạm pháp luật 2 m 
    

1.2 Diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ hoang hoá đã xử lý, thu hồi 2 m 
    

1.3 Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 
    

1.4 Các nội dung khác 
     

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

2.1 Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên vụ 
    

2.2 Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 
    

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

3.1 Số lượng dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng dự án 
    

3.2 Số tiền dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt triệu đồng 
    

3.3 Năng lượng, tài nguyên dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt 
     

  



 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Các nội dung khác 
     

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

     

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

    

2 Số tiền xử lý vi phạm thu được triệu đồng 

    

3 Các nội dung khác 

     

VII Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
     

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

     

1.1 Tiết kiệm nguyên, vật liệu triệu đồng 
    

1.2 Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng triệu đồng 
    

 

Tiết kiệm điện Kw/h 
    

 

Tiết kiệm xăng, dầu Tấn (lít) 
    

1.3 Tiết kiệm chi phí quản lý triệu đồng 
    

1.4 Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật triệu đồng 
    

1.5 Chi phí tiết giảm đã đăng ký triệu đồng 
    

1.6 Chi phí tiết giảm đã thực hiện triệu đồng 
    

2 Quản lý đầu tư xây dựng 
     

2.1 Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện dự án 
    

2.2 Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả dự án 
    

 

Chi phí đầu tư tiết kiệm được 
     

 

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

 

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

 

Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 
    

  



 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 
    

2.4 Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn 
     

 

Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật dự án 
    

 

Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật triệu đồng 
    

2.5 Các nội dung khác 
     

3 Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ NSNN 
     

 

Số tiền tiết kiệm được triệu đồng 
    

 

Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt triệu đồng 
    

 

Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí triệu đồng 
    

4 Mua sắm tài sản, phương tiện 
     

4.1 Mua sắm, trang bị xe ô tô con 
     

 

Số lượng xe đầu kỳ chiếc 
    

 

Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới) chiếc 
    

 

Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ triệu đồng 
    

 

Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng) chiếc 
    

 

Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng triệu đồng 
    

4.2 Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ chiếc 
    

 

Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ chiếc 
    

 

Số tiền mua xe trang bị sai chế độ triệu đồng 
    

5 Nợ phải thu khó đòi 
     

 

Số đầu kỳ triệu đồng 
    

 

Số cuối kỳ triệu đồng 
    

6 Vốn chủ sở hữu 
     

  



 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Kết quả thực 

hiện từ 

01/7/2019 

đên ngày 

31/12/2019 

Kết quả thực 

hiện năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện năm 

2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Số đầu năm triệu đồng 
    

 

Số cuối kỳ triệu đồng 
    

VIII THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân 
     

1 Hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hoá, THTK, CLP Lượt hộ 
    

2 Các vụ việc gây lãng phí được phát hiện Vụ 
    

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

1 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã triển khai thực hiện cuộc 01 
   

2 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã hoàn thành cuộc 01 
   

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

cơ quan/tổ 

chức/đơn vị 01 

   

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 

   

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 

   

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

   



 

Phụ lục 1 

CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ 

(Giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2021) 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNN ngày          /        /2022) 

NĂM NỘI DUNG BAN HÀNH GHI CHÚ 

2019 

  

I CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

1 
Công văn số 1812/SNN ngày 01/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng, ngừa 

tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

 

2 

Công văn số 2053/SNN-VP ngày 18/7/2019 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết 

tại họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

 

3 

Công văn số 2063/SNN-VP ngày 19/7/2019 về việc phối hợp thực hiện báo cáo 

công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo Hướng dẫn 

số 01/HD-BNCTU ngày 12/7/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về thực hiện chế 

độ báo cáo về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

theo Hướng dẫn số 12/HD-BNCTW ngày 27/6/2019 của Ban Nội chính Trung 

ương 

 

4 
Công văn số 3199/SNN ngày 29/10/2019 về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản 

thu nhập năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

5 
Công văn số 3097/SNN-TCCB ngày 22/10/2019 về việc tổ chức công tác tổ chức 

cán bộ năm 2019 

 

6 
Kế hoạch số 101/KH-SNN ngày 25/12/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 

 

II THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

 

1 
Công văn số 2971/SNN-TTr ngày 14/10/2019 về triển khai báo cáo công tác thực 

hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

 

2020 

  

I CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

1 
Quyết định số 3376/QĐ-SNN ngày 13/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh 

tra ngành Nông nghiệp và PTNT 

 

2 
Kế hoạch số 26/KH-SNN ngày 22/3/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 



2 

 

2 Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 21/02/2020 về thực hiện công tác PCTN năm 2020 
 

3 
Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 14/01/2020 về thực hiện kê khai, minh bạch tài 

sản, thu nhập năm 2019 

 

4 
Kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 11/3/2020 về chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức năm 2020 

 

5 
Quyết định số 345/QĐ-SNN ngày 16/3/2020 về ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

6 
Quyết định số 1595/QĐ-SNN ngày 09/11/2020 về việc công bố, công khai dự toán 

ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

7 
Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 14/01/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

II THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
 

1 
Chương trình số 21/SNN-CTr ngày 03/4/2020 về thực hành tiết kiêm, chống lãng 

phí năm 2020 

 

2 
Chương trình số 25/SNN-CTr ngày 29/12/2021 về thực hành, tiết kiệm chống lãng 

phí giai đoạn 2021-2025 

 

2021 

  

I CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

1 
Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 29/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2021 

 

2 
Kế hoạch số 50/KH-SNN ngày 10/5/2021 về chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức năm 2021 

 

3 
Kế hoạch số 15/KH-SNN ngày 29/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021 

 

4 

Kế hoạch số 80/KH-SNN ngày 25/10/2021 về thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU 

ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 03/10/2021 của 

UBND tỉnh Cà Mau về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị 

trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

 

5 
Quyết định số 2006/QĐ-SNN ngày 15/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh 

tra ngành Nông nghiệp năm 2022 

 

6 
Công văn số 3697/NN-PCTN ngày 23/10/2021 về việc báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 

 

II THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
 

1 
Chương trình số 23/SNN-CTr ngày 08/3/2021 về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2021 
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