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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định  

của pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng  

đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 

 

 
Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Công văn số 962/PC-VP 

ngày 16/4/2013 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng thông báo ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận chọn hình thức công khai kết 

luận thanh tra; 

Ngày 22/9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 

08/KL-TTr ngày 22/9/2020 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Sóc Trăng. 

Ngày 28/9/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 

1648/UBND-NC về việc xử lý sau thanh tra việc thanh tra trách nhiệm thực hiện 

pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Sóc Trăng. 

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thông báo công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-

TTr ngày 22/9/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng như sau: 

 I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham 

nhũng đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: 

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; 

2. Việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra; 

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

thanh tra; 

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

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

hàng năm; 

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra và phòng, 

chống tham nhũng; 

7. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 
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8. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; 

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

thanh tra và phòng, chống tham nhũng của đơn vị. 

II. KẾT LUẬN: 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung, Lãnh đạo đơn vị có quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt quy định của 

pháp luật về thanh tra và PCTN. Việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm 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 PCTN, hàng năm đơn vị đều có xây dựng kế hoạch thực hiện 

công tác PCTN tại đơn vị; thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông pháp luật về 

PCTN theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng được đẩy mạnh; 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 báo cáo về công tác thanh 

tra và PCTN theo quy định (bao gồm các báo cáo định kỳ và đột xuất). 

2. Hạn chế 

Mặc dù đơn vị có quan tâm, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt công tác này. Tuy 

nhiên, trong từng nội dung công việc cụ thể vẫn còn hạn chế nhất định như: 

- Trong thực hiện quy trình tiến hành một cuộc thanh tra: Trước khi kết thúc 

thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không tổ chức họp 

Đoàn thanh tra để thống nhất các nội dung công việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 

31 của Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. 

- Việc bàn giao hồ sơ thanh tra chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 43 của 

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ. 

- Việc ban hành một số Quyết định thanh tra, kiểm tra còn chậm, dẫn đến một 

số kết luận thanh tra, kiểm tra ban hành trễ. 

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

công tác PCTN của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/8/2016; Kế 

hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/01/2018; các kế hoạch thực hiện chương trình công 

tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về PCTN chưa thể hiện số liệu cụ thể. 

- Trong thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, đơn vị chưa ban hành văn bản 

điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; năm 2020, đơn vị 

không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đã kiến nghị đơn vị tiếp tục tăng cường 

công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, phát huy những mặt đã đạt được và chấn chỉnh 
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những tồn tại, hạn chế nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra và 

phòng, chống tham nhũng tại đơn vị trong thời gian tới.  

III. Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 

1648/UBND-NC về việc xử lý sau thanh tra việc thanh tra trách nhiệm thực hiện 

pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Sóc Trăng. 

Trên đây là Thông báo công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các 

quy định của pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng./. 
 

 CHÁNH THANH TRA                                                                                               
Nơi nhận:                                                                                                               
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- PTCN;GS,KT&XLSTTr; 

- Cổng TTĐT TTra tỉnh;   

- Lưu VP, Hsơ TTra.                                               
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