
MẪU THỐNG KÊ SỐ 1 
Về 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 Báo cáo số       /BC-STC, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính) 

 

STT 
Tên các loại văn bản 

phải xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện 

Các đơn vị được kiểm tra có thực hiện hoặc 

chưa có thực hiện xây dựng kế hoạch triển 

khai và tổ chức thực hiện 

Có xây dựng kế 

hoạch thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn 

vị được kiểm tra) 

Tiếp tục triển khai tổ 

chức thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

1 

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” 
x x 

2 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” 

x x 

3 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 
x x 

4 Quy định số 55-QD/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng 

cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 
x x 

5 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” 
x x 
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STT 
Tên các loại văn bản 

phải xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện 

Các đơn vị được kiểm tra có thực hiện hoặc 

chưa có thực hiện xây dựng kế hoạch triển 

khai và tổ chức thực hiện 

Có xây dựng kế 

hoạch thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn 

vị được kiểm tra) 

Tiếp tục triển khai tổ 

chức thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

6 
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 
 x 

7 

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 
x x 

8 

Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 

21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những 

đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. 
 x 

9 
Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 
 x 

10 
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 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 (chú ý về chế độ báo cáo của người đứng đầu) 
x x 

11 
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính các cấp 
 x 

12 
Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế  x 
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STT 
Tên các loại văn bản 

phải xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện 

Các đơn vị được kiểm tra có thực hiện hoặc 

chưa có thực hiện xây dựng kế hoạch triển 

khai và tổ chức thực hiện 

Có xây dựng kế 

hoạch thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn 

vị được kiểm tra) 

Tiếp tục triển khai tổ 

chức thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

 

văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước   

13 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 
x x 

14 Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử 

dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 
x x 

15 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống 

tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng 
x x 

16 
Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc không được uống rượu, 

bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên” 
x x 

17 Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh” 
 x 

18 
Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
x x 

19 Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường trách nhiệm nêu 

gương của người đứng đầu trong hệ thống chính trị” 
x x 

20 
Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương  x 
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STT 
Tên các loại văn bản 

phải xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện 

Các đơn vị được kiểm tra có thực hiện hoặc 

chưa có thực hiện xây dựng kế hoạch triển 

khai và tổ chức thực hiện 

Có xây dựng kế 

hoạch thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn 

vị được kiểm tra) 

Tiếp tục triển khai tổ 

chức thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

 

trình hành động về tăng cường cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu thực hiện 

nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 
 x 

21 Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Chương 

trình hành động triển khai, thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 x 

22 Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý năn chận 

có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 x 

23 Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành 

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
 x 

24 Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và 

Công văn số 930/UBND-NC ngày 22/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Công văn 

số 732/UBND-NC ngày 06/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về xây dựng chính 

quyền công sở tha6nm thiện và trách nhiệm; 

 x 

25 Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh triển khai, thực hiện 

Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn 

hóa công vụ 
 x 
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STT 
Tên các loại văn bản 

phải xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện 

Các đơn vị được kiểm tra có thực hiện hoặc 

chưa có thực hiện xây dựng kế hoạch triển 

khai và tổ chức thực hiện 

Có xây dựng kế 

hoạch thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn 

vị được kiểm tra) 

Tiếp tục triển khai tổ 

chức thực hiện (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

26 Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 
 x 

27 Kế hoạch số 64/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh triển khai, thực 

hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 

17/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

 x 

28 Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chương 

trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội 

 x 

29 Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị 

quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 17/8/2018 của 

Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang và người lao động trong doanh nghiệp 

 x 
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MẪU THỐNG KÊ SỐ 2 
Về trách nhiệm người đứng đầu trong việc niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính phải công khai và các văn bản bắt buộc công khai 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-STC, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính) 

 

STT 
Tên các loại văn bản thực hiện niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính phải 

công khai và các văn bản bắt buộc công khai 

Việc thực hiện niêm yết công khai các loại thủ tục 

hành chính phải công khai và các văn bản bắt 

buộc công khai 

Có niêm yết (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

Chưa niêm yết (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

1 Thực hiện việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh công bố; niêm yết theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính 

x  

2 Thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-

UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế phối hợp về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

x  

3 Thực hiện việc niêm yết công khai Quy chế chi tiêu nội bộ và công khai ngân sách theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. 

x  

4 Thực hiện việc niêm yết công khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 
x  
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STT 
Tên các loại văn bản thực hiện niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính phải 

công khai và các văn bản bắt buộc công khai 

Việc thực hiện niêm yết công khai các loại thủ tục 

hành chính phải công khai và các văn bản bắt 

buộc công khai 

Có niêm yết (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 

Chưa niêm yết (bao 

nhiêu/bao nhiêu đơn vị 

được kiểm tra) 
 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập.   

5 

Thực hiện việc niêm yết công khai Quy chế văn hóa công sở theo quy định tại Quyết định 

số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn 

hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước 
x  

6 

Thực hiện việc niêm yết công khai Quy tắc ứng xử theo quy định tại 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 
x  

7 

Thực hiện việc niêm yết lịch làm việc của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức theo 

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 
x  

8 
Thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về công tác tiếp công dân, công xử lý 

đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo các quy định tại Luật Tiếp công dân 

năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành 
x  

9 Thực hiện việc treo khẩu hiệu phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2020 “Nắm chắc 

thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bức phá, phát triển nhanh và bền vững” 
x  
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MẪU THỐNG KÊ SỐ 3 

Về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 
(Kèm theo Báo c(Kèm theo Báo cáo số       /BC-STC, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính) 

Kết quả kiểm tra không có đối tượng vi phạm. 

S 

T 

T 

Tên loại văn bản kiểm tra về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
Kiểm tra về trách 

nhiệm công vụ của 

cán bộ, công chức, 

viên chức và người 

lao động 

Bao nhi êu 

đơn vị có đối 

tượng vi 

phạm/bao 

nhiêu đơn vị 

đượ kiểm 

tra 

Số lượng 

người vi 

phạm 
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1 

Kiểm tra thực hiện chuẩn mực trong thái độ làm việc của người công chức đối với đồng nghiệp, đối với người dân phải lịch sự, 

hoà nhã, có trách nhiệm trong hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trang phục của từng 

cán bộ, công chức và người lao động trong giờ làm việc ở công sở gọn gàng; công chức có nắm vững kỹ năng chuyên môn trong lĩnh 

vực phụ trách công tác; có kỹ năng hành chính tốt trong việc bố trí điện thoại, nghe điện thoại, cách bài trí bàn làm việc, tiếp xúc trả 

lời...; vệ sinh cơ quan sạch sẽ theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế 

văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và 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. 

  

2 

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc hành chính theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

  

3 
Kiểm tra việc đeo thẻ công chức theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

  

4 
Kiểm tra thực hiện việc đặt biển chức danh, tên gọi trên bàn làm việc của cán bộ, công chức theo quy định tại Quyết định số 

129/2007/QĐ- 
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TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. 
  

5 
Kiểm tra thực hiện việc phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

  

6 

Kiểm tra thực hiện chi trả chế độ cho công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 

118/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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