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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở trong việc  

thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

 

 

 Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận 

thanh tra và Công văn số 962/PC-VP ngày 16/4/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc chấp thuận chọn hình thức công khai kết luận thanh tra. 

 Căn cứ Công văn số 2237/UBND-NC ngày 27/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở 

trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thông báo công khai những nội dung cơ bản của 

Kết luận thanh tra như sau: 

 I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh 

tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng bao gồm các nội dung: 

1. Việc thực hiện pháp luật về thanh tra 

1.1. Về trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức, chỉ đạo hoạt 

động thanh tra, xử lý kiến nghị kết luận thanh tra 

1.1.1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

thanh tra, phê duyệt kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, xử lý 

kiến nghị của Thanh tra Sở 

1.1.2. Việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra (ban hành các quyết định, tổ 

chức xử lý sai phạm về kinh tế, về hành chính,...) 

1.1.3. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở trong thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao trong hoạt động thanh tra. 

1.1.4. Công tác phối hợp với cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát 

hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm 

1.1.5. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra 
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1.2. Việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra 

1.2.1. Về thanh tra hành chính 

1.2.2. Về thanh tra chuyên ngành 

1.3. Quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 

về thanh tra 

2. Việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

2.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng 

2.2. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng 

hàng năm 

2.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng 

2.4. Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

2.6. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (định kỳ, đột xuất) về công tác 

thanh tra và phòng, chống tham nhũng của đơn vị 

II. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm  

Giám đốc Sở và Ban lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt quy định 

của pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng. Việc chỉ đạo xây dựng, 

phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm cơ 

bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra; hoạt động thanh tra, kiểm tra cơ bản tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật về thanh tra. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, 

hàng năm đơn vị đều có xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng tại đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc thực hiện quy định về chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành; có thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong đơn vị; thực hiện tốt các báo cáo 

về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

2. Hạn chế 

Mặc dù đơn vị có quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra và phòng, 

chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung hạn chế như sau: 

2.1. Việc thực hiện pháp luật về thanh tra 

- Kế hoạch thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham 

nhũng Thanh tra sở xác định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật phòng, 

chống tham nhũng là hoạt động thanh tra theo chuyên đề là chưa đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 3 và khoản 10 Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010. 
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- Kết luận thanh tra hành chính của Giám đốc Sở không nêu việc theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra là chưa đúng quy định tại Nghị định 

số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ. 

- Về thanh tra hành chính: Năm 2020 Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở 

triển khai kế hoạch thanh tra đối với 02 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, 

chống tham nhũng, nhưng không thành lập Đoàn thanh tra mà thành lập Tổ kiểm 

tra về trình tự, thủ tục là chưa đúng theo quy định pháp luật về Thanh tra. 

- Về Thanh tra chuyên ngành: Theo kế hoạch năm 2020 có 02 cuộc thanh tra 

chuyên ngành, nhưng đơn vị không triển khai thực hiện theo kế hoạch mà thành 

lập 02 Đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất là thực hiện chưa đúng theo quy định 

tại khoản 5 Điều 3 và khoản 1 Điều 24 của Luật Thanh tra năm 2010. 

- Việc thực hiện quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính thực hiện 

chưa đúng quy định như: Trưởng đoàn thanh tra không thông báo đến đối tượng 

thanh tra về việc công bố quyết định thanh tra là thực hiện chưa đúng quy định tại 

khoản 1 Điều 25 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ; 

Thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không báo cáo tiến độ và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được giao với người ra quyết định thanh tra; Trưởng đoàn 

thanh tra không tổ chức họp Đoàn thanh tra để thống nhất các nội dung công việc 

trước khi kết thúc thanh tra và không báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn thanh 

tra với Người ra quyết định thanh tra là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 

Điều 27 khoản 3 Điều 31 và Điều 38 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 

16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ;   

- Việc thực hiện quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành chưa đúng 

quy định như: Thành viên Đoàn thanh tra không xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ được phân công, không báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

với Trưởng đoàn thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra không tổ chức họp Đoàn thanh tra 

để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra là thực hiện chưa đúng 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, sổ nhật 

ký của Đoàn thanh tra hành chính và Đoàn thanh tra chuyên ngành không đóng dấu 

giáp lai ở giữa hai trang là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ.  

- Việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra về công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trình tự, thủ tục không ban hành 

kết luận kiểm tra là chưa đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. 

- Đơn vị có thực hiện lập và quản lý hồ sơ của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, 

nhưng chưa thực hiện việc bàn giao hồ sơ lưu trữ theo quy định tại Điều 39 Thông 

tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.  
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2.2. Việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

- Đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện một số văn bản chỉ đạo thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Kế hoạch số 

60/KH-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 

13/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 

61/KH-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình 

công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.. 

- Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đã được Giám đốc Sở 

chỉ đạo thực hiện theo nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra 

tỉnh. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa được 

quan tâm thường xuyên. 

- Việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 và năm 2021, một số nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành như: 

+ Quy định về định mức khoán xăng theo số km vận hành của xe chưa phù hợp 

với quy định tại Công văn số 1583/STC-CSCTNN ngày 22/5/2014 của Sở Tài chính. 

+ Về nội dung chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể về định mức chi đơn vị 

không nêu cụ thể, thiếu căn cứ cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan 

thực hiện là chưa đúng quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

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

- Việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của đơn vị 

thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 và khoản 1 Điều 39 của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; ngoài ra, hàng năm 

đơn vị xây dựng kế hoạch trễ thời gian so với yêu cầu của Sở Nội vụ.  

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Trên cơ sở kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh, kiến nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý như sau: 

1. Chấn chỉnh khắc phục trong công tác quản lý  

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành, phát huy 

những mặt đạt được và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao 

hiệu quả trong thực hiện quy định pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham 

nhũng của đơn, đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 

tục phát huy những mặt đạt được, đồng thời trong thời gian tới chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót được nêu tại Mục 2, Phần III của kết luận. 

2. Xử lý trách nhiệm  

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc rút kinh 

nghiệm đối với những hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực 

hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại đơn vị như đã phân 

tích nêu trên. 
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- Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tổ chức 

họp kiểm điểm đối với tập thể Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, các phòng và đơn vị 

trực thuộc có liên quan những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.   

IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Ngày 27/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công 

văn số 2237/UBND-NC về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở 

trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trên đây là Thông báo công khai Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Sóc 

Trăng về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc thực hiện pháp 

luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Sóc Trăng./. 

    

Nơi nhận: 

- Các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Phòng TTr PCTN;GS,KT&XLSTTr; 

- Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS ĐTTr. 

 

 

 CHÁNH THANH TRA 
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