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Công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I năm 2020 

 

Thực hiện văn bản số 48/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và Thông tư 

số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định 

chế độ báo cáo công tác thanh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh. 

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương 

 a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt 

Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên 

trang Web của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.  

 Trong quý I/2020 Sở đã xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 

để tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh các Thông tư, 

Nghị định quy định về lĩnh vực ngành xây dựng. 

 b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, 

chống tham nhũng 

 - Quyết định số 141/QĐ-SXD ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh. 

- Kế hoạch số 500/KH-SXD ngày 12/3/2020 về Công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2020.  
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- Kế hoạch số 365/KH-SXD ngày 26/02/2020 về rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng  

- Kế hoạch số 255/KH-SXD ngày 13/2/2020 về duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

 c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Sở thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng bao gồm cán bộ công 

chức của Sở và giao Thanh tra Sở và Văn phòng Sở là hai bộ phận trực tiếp 

tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành, xử lý những vấn đề có liên quan đến công 

tác phòng, chống tham nhũng của Sở. Sở không thành lập bộ phận chuyên trách 

về phòng, chống tham nhũng. 

d) Các kết quả đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật tại  

các buổi chào cờ đầu tháng, trong cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng; đã 

triển khai đến 100% cán bộ công chức các văn bản quy phạm pháp luật quan 

trọng và thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức những vấn đề có liên quan 

đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 131/KH-

SXD ngày 16/01/2020. 

 2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

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

của cơ quan, đơn vị  

Công khai hóa việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị hàng 

tháng và toàn quý tại cuộc họp giao ban của cơ quan, đơn vị. 

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

Sở đã ban hành Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua 

khen thưởng...và định kỳ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, công khai trên 

trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo theo quy định. 

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng 

Theo báo cáo số 192/BC-SXD ngày 30/01/2020 của Giám đốc Sở về việc 

tặng quà và nhận quà, sử dụng tài sản công thì không phát hiện trường hợp nào 

vi phạm. 
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d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị vị công tác 

của CBCC 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn đề cao vai trò giám sát 

của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân đến làm việc tại cơ quan. 

Trong quý I/2020, Sở đã xây dựng kế hoạch việc luân chuyển, chuyển đổi 

vị trí công tác và sẽ thực hiện trong thời gian tới theo quy định. 

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

 Việc kê khai tài sản thu nhập năm 2019 đang chờ hướng dẫn để kê khai 

tài sản thu nhập theo quy định của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng. 

  f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách 

  Trong kỳ báo cáo không phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong 

đơn vị cần xử lý. 

  g) Việc thực hiện cải cách hành chính 

  Thực hiện công khai các thủ tục hành chính. Rà soát, bãi bỏ các thủ tục 

hành chính còn rườm rà, gây phiền hà, quy định rõ trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan trong phòng ngừa tham nhũng.  

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

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

  Tiếp tục áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ 

quan. Thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015. 

 f) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: đã thực 

hiện việc trả lương qua tài khoản, tuy nhiên vẫn còn 02 đơn vị trực thuộc chưa 

áp dụng thực hiện. 

 3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

a) 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 của bộ, ngành, địa 

phương: không có. 

 b) Kết quả công tác thanh tra: Trong quý I/2020 thực hiện 01 Thanh tra 

việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên 

địa bàn huyện Kỳ Anh và công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, trật tự 
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xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Kỳ Anh (Được chuyển từ quý 

4/2019) đến nay chưa có kết quả thanh tra. 

 c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Trong quý tiếp nhận 03 đơn, cụ thể: 

+ 01 đơn chuyển từ Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 

01/2020 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh chuyển đến, với nội dung phản ánh: Bà 

Nguyễn Thị Thảo phản ánh bà bị bệnh hiểm nghèo phải chuyển nhượng 1.125,8 

m2 đất tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (đã được UBND huyện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN26737 ngày 24/02/2014); để có kinh 

phí chữa bệnh bà đã nhận tiền chuyển nhượng đất từ ông Hoàng Đức Nhật 

nhưng chưa được địa phương chưa cho pháp chuyển nhượng với lý do lô đất 

nằm trong quy hoạch tạm thời chưa cho phép chuyển nhượng chuyển nhượng,... 

nay ông Hoàng Đức Nhật đòi lại tiền nhưng bà đã chi hết cho chữa bệnh, không 

có trả cho ông Nhật; vì vậy, bà Thảo đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết.  

Sau khi xem xét, nghiên cứu, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và 

đến nay đã có báo cáo kết quả giải quyết số 299/BC-SXD ngày 18/02/2020. 

+ 01 đơn kiến nghị chuyển từ UBND tỉnh tại văn bản số 937/UBND-KT2 

ngày 21/02/2020 về việc giao Sở Xây dựng phối hợp UBND huyện Nghi Xuân, 

các đơn vị liên quan kiểm tra kiến nghị giải quyết vướng mắc của dự án Nhà 

hàng Ba anh em kinh doanh thủy hải sản của Nhà đầu tư Trương Văn Dũng. Sở 

đã kiểm tra có biên bản làm việc giữa các bên, báo cáo kết quả số 379/TTS-SXD 

ngày 27/02/2020.  

+ Đơn kiến nghị của tổ dân phố 2 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

với nội dung nêu như sau: UBND thị xã Hồng Lĩnh cho người dân phá hệ thống 

cống, mương thoát nước để xây dựng nhà ở trên vị trí này và đã làm cho toàn bộ 

hệ thống mương và cống thoát nước của người dân sinh hoạt xung quanh bị tắc, 

toàn bộ nước thải sinh hoạt đặc biệt là nước thải các nhà vệ sinh cả dãy phố 

hàng ngày chảy tràn xuống gây ngập và hôi thối ô nhiễm, phải đóng cửa 24/24 

không dám ra ngoài. 

Sở đã có văn bản hướng dẫn số 3132/SXD-TTS ngày 17/12/2019 chuyển 

đơn đến UBND thị xã Hồng Lĩnh giải quyết theo thẩm quyền. 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: không có. 

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

có. 
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4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

 Trong quý I năm 2020 Sở chưa thực hiện thanh tra trách nhiệm thực hiện 

pháp luật về phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. 

 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH THAM NHŨNG 

 1. Đánh giá tình hình tham nhũng 

 Trong quý không phát hiện, phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; không phát hiện vi phạm phạm pháp luật có 

liên quan đến tham nhũng, lãng phí; không xử lý hành vi phạm pháp luật liên 

quan đến tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị. 

 2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  

 Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm đến việc phòng, 

chống tham nhũng trong toàn cơ quan đơn vị, luôn xem đây là một nhiệm vụ 

quan trọng để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và 

động viên tinh thần phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là 

trách nhiệm của người đứng đầu phòng, đơn vị trong công tác phòng chống 

tham nhũng, pháp huy tinh thần tiên phong gương mẫu của các tổ chức đảng và 

từng đảng viên. Qua đó đã có tác dụng kịp thời trong việc tuyên truyền phòng 

chống tham nhũng đến từng cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành. Đến 

thời điểm báo cáo chưa phát hiện CBCCVC nào tham nhũng. 

 3. Dự báo tình hình tham nhũng 

 Công tác phòng, chống tham nhũng là công việc hết sức phức tạp và khó 

khăn, dự báo tình hình trong thời gian tới tính chất và mức độ vi phạm sẽ ngày 

càng tinh vi và tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng cần 

phải tập trung các giải pháp phòng ngừa trong nghành như lĩnh vực xây dựng cơ 

bản, giải phóng mặt bằng, đất đai, công tác cán bộ... 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II/2020 

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

nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

 - Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành, 

kết hợp công tác thanh tra gắn với chương trình phòng, chống tham nhũng tại 

các đơn vị cơ sở trong ngành theo kế hoạch. 
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- Thường xuyên công khai tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật cán bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, thực hiện tốt công 

tác quy hoạch cán bộ; Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo 

quy định hiện hành. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với việc tăng 

cường kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể quần chúng và 

Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ 

quan.  

- Thực hiện tốt chế độ công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, 

lãng phí phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư 

tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định.  

- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính; duy trì tốt hoạt động bộ phận 

“Một cửa” tại trung tâm hành chính công tỉnh. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I 

năm 2020 của Sở Xây dựng./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban nội chính Tỉnh Ủy; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP-TT. 

            GIÁM ĐỐC 
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