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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

       Số:         /BC-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về Kiểm tra công vụ 

năm 2020 của Sở Tài chính 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN THỰC HIỆN 

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về Kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây viết tắt là Kế 

hoạch số 02/KH-UBND). 
1.1. Kết quả triển khai và chỉ đạo cho cấp dưới triển khai thực hiện các loại văn 

bản đã nêu trong kế hoạch số 02/KH-UBND: 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch 

số 09/KH-STC ngày 20/01/2020 của Sở Tài chínhvề xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc 

thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động năm 2020 và 

các văn bản có liên quan (1), triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 

thực hiện, kết quả có 48/48 cán bộ, công chức và người lao động thực hiện đạt 100% kế 

hoạch. 

1.2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện: 

Sau khi ban hành Kế hoạch, Sở Tài chính tiến hành kiểm tra thường xuyên việc 

chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, việc phân công nhiệm vụ đối với CB, CC và 

người lao động; chấp hành giờ làm việc; việc đeo thẻ của CB, CC; việc mặc trang phục, 

giao tiếp và ứng xử trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ và hàng tháng có tổ chức 

đánh giá cán bộ, công chức và người lao động ...(2) để làm cơ sở cho việc đánh giá cán 

 
1Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ 

thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc 

của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế 

độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ … 
2 Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; 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” chuyên 

đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QD/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư 

về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 4495-QĐi/TU 

ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh; Quy định 

số 4842-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Tỉnh ủy Quy định về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các 
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bộ, công chức và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

2. Ban hành văn bản thực hiện 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính 

đã xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công 

chức và người lao động năm 2020 (3) . 

3. Tổ chức kiểm tra 

Sở Tài chính tiến hành kiểm tra thường xuyên việc chấp hành nội quy, quy chế 

của cơ quan, việc phân công nhiệm vụ đối với CB, CC và người lao động; chấp hành 

giờ làm việc…Qua kiểm tra được 7 cuộc đối với 7 phòng gồm Văn phòng, Thanh tra và 

5 chuyên môn thuộc sở. Nhìn chung qua kiểm tra tất cả cán bộ, công chức và người lao 

động đều thực hiện tốt theo nội quy và quy định của cơ quan (trang phục, phong cách 

làm việc của cán bộ, công chức cơ bản thực hiện đúng quy định; có đeo thẻ công chức, 

trên bàn làm việc đều có biểu chức danh; tiếp nhận và trả kết quả sớm và đúng hạn so 

thời gian quy định; thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành 

chính và kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên...) chưa phát hiện cán bộ, công chức 

có biểu hiện vi phạm. Đồng thời phối hợp Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính 

trị; Quy định số 4495-QĐi/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Quy định trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà 

Vinh…được 03 cuộc, tại 03 chi bộ. 

4. Kết quả kiểm tra 

a) Trách nhiệm người đứng đầu trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ 

chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

các chương trình, kế hoạch của cấp trên và việc cụ thể hóa thành kế hoạch để thực hiện 

(kèm theo Mẫu thống kê số 1). 

- Việc thực hiện niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính phải công khai 

và các văn bản bắt buộc công khai (kèm theo Mẫu thống kê số 2). 

b) Trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kèm 

theo Mẫu thống kê số 3). 

c) Qua kiểm tra có 7/7 phòng đều có báo kết quả khắc phục gửi Tổ kiểm tra đúng 

theo thời gian quy định. 

5. Kiến nghị xử lý các vi phạm 

Qua kiểm tra Tổ cũng đề nghị các phòng có quan tâm, chỉ đạo cán bộ, công chức 

trong phòng thực hiện một số nội dung, như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền về 

cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, đánh giá công chức, trong thực 

hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Không có trường hợp nào 

 

ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
3 Kế hoạch số 09/KH-STC ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính; Quyết định số 24/QĐ-STC ngày 7/02/2020 về việc thành 

lập tổ kiểm tra công vụ của Sở năm 2020. 
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phải đề xuất kiến nghị xử lý. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ QUA TỰ KIỂM TRA 

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện công vụ trong phạm vi của Sở Tài chính 

cũng đạt được nhiều kết quả khả quan như: số lượng, chất lượng giải quyết TTHC của 

cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng cao; ý thức, thái độ phục vụ cá nhân, 

tổ chức của đội ngũ công chức có những chuyển biến tích cực; tuân thủ tốt nội quy, quy 

chế của cơ quan, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được 

đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại… Nhìn chung, qua thực hiện củng đã mang lại 

hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, công chức và người lao động có ý thức chấp hành tốt 

hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất 

cập trong quá trình thực hiện như: một bộ phận công chức vẫn còn hạn chế về năng lực 

chuyên môn, thiếu linh hoạt, máy móc trong quá trình xử lý. 

Trên đây là báo cáo tình hình tự kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với 

cán bộ, công chức và người lao động năm 2020 của Sở Tài chính. Báo cáo này thay thế 

báo cáo số 626/BC-STC ngày 16/11/2020 của Sở Tài chính về báo cáo kết quả tự kiểm 

tra công vụ năm 2020./. 

Nơi nhận: 

- SNV (b/c); 

- BGĐ; 

- VP,TTr và các phòng CM; 

- Lưu: TTTĐT, VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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