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KẾT LUẬN THANH TRA 

Trách nhiệm của Sở Giao thông và Vận tải trong việc thực hiện pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo  

và phòng, chống tham nhũng. 

 

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 03/3/2021 của Chánh thanh 

tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về 

thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở 

Giao thông và Vận tải. 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra ngày /3/2021 của Đoàn thanh tra 

theo Quyết định số số 14/QĐ-TTT ngày 03/3/2021 của Chánh thanh tra tỉnh về 

việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông và 

Vận tải. 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau: 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Giao thông và Vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà 

nước về lĩnh vực Giao thông và Vận tải như: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, 

quản lý vận tải, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô 

thị theo phân cấp của tỉnh và được ủy thác.  

Tổng số công chức, viên chức, người lao động hiện tại trong toàn ngành là 

73 người. Trong đó, Cơ quan sở gồm 24 người. Cụ thể: 02 lãnh đạo sở (Giám 

đốc và 01 Phó Giám đốc), 11 người thuộc Văn phòng, 06 người thuộc Phòng 

Quản lý Giao thông, 05 người thuộc Phòng Quản lý vận tải; Thanh tra sở gồm 

31 người; Trung tâm Đăng kiểm gồm 18 người.  

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Giao 

thông và Vận tải, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã thực hiện 

tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời,  đảm bảo thực hiện nghiêm túc, 

kịp thời các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

Phần II 

KẾT QUẢ THANH TRA 
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I. Kết quả việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 

Trong 02 năm (từ ngày 01/012019 đến ngày 31/12/2020), Sở Giao thông 

và Vận tải đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong đó có pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị với nhiều hình 

thức đa dạng, linh hoạt. Cụ thể: 

- Ban hành 06 Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; về quản lý và xử phạt trong lĩnh vực giao thông, 

công tác cải cách hành chính; 

- Thường xuyên quán triệt, phổ biến chính sách pháp luật tại các Hội nghị 

tập huấn; ngày pháp luật và các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm…góp 

phần nâng cao nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; 

Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo 

Ninh Thuận tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông 

đường bộ, về trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ thể tham 

gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, xây dựng các công trình hạ 

tầng giao thông… 

II. Trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức tiếp công dân: 

- Địa điểm tiếp công dân: Sở bố trí 01 phòng tiếp công dân tại trụ sở Thanh 

tra Sở (Km 1553+300 Quốc lộ 1A xã Thành Hải, thành phố Phan Rang -Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận), có trang bị phương tiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp 

công dân; có niêm yết các quy định về Quy trình tiếp công dân tại địa điểm tiếp 

công dân.  

- Nội quy, quy chế Tiếp công dân: 

+ Giám đốc Sở đã ban hành các Quyết định số 286/QĐ-SGTVT ngày 

18/8/2017 và Quyết định số 192/QĐ-SGTVT ngày 28/8/2018 về việc ban hành 

Quy tiếp công dân; 

 + Sở đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của 

Lãnh đạo Sở (vào ngày 25 hàng tháng). Nội dung thông báo được niêm yết tại 

địa điểm tiếp công dân và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở. Trong 02 

năm, Giám đốc Sở tiếp 24 lượt, tuy nhiên không có công dân đến. Đồng thời, có 

cử cán bộ tiếp công dân thường xuyên, có mở sổ theo dõi theo quy định nhưng 

không có công dân đến. 

Nhìn chung, công tác tiếp công dân luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm, tổ 

chức tiếp công dân về cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật tiếp công dân 
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năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết 

một số điều của Luật Tiếp công dân. 

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố 

cáo: 

Trong 02 năm (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020) Sở không tiếp 

nhận đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 

III.  Trách nhiệm về thực hiện quy định pháp luật thanh tra. 

1. Việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm của Giám 

đốc Sở trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, phê duyệt kế hoạch 

thanh tra. 

Căn cứ vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh và yêu 

cầu công tác quản lý của sở , hàng năm Giám đốc sở đã chỉ đạo Thanh tra sở dự 

thảo kế hoạch thanh tra, trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của Thanh tra tỉnh, Thanh 

tra sở đã trình Giám đốc Sở ký ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch công 

tác thanh tra của Thanh tra sở, cụ thể: 

- Quyết định số 284/QĐ- SGTVT ngày 11/12/2018 phê duyệt kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2019; 

- Quyết định số 423/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2019 phê duyệt kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2020; 

Việc trình và ban hành Kế hoạch thanh tra hàng năm thực hiện theo đúng 

thời hạn quy định tại Điều 36 Luật Thanh tra. Trong năm, trên cơ sở tình hình 

thực tế, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở điều chỉnh Kế hoạch 

thanh tra cho phù hợp. 

2. Kết quả thực hiện các kế hoạch thanh tra.  

- Năm 2019, Thanh tra Sở tiến hành: thanh tra hành chính: 00 cuộc; thanh 

tra chuyên ngành bao gồm: 

+ Thanh tra theo kế hoạch: 03/03 cuộc đạt 100% kế hoạch. Trong đó, đã 

kết luận và xử phạt 02 trường hợp với số tiền xử phạt: 8.000.000 đồng; 

+ Thanh tra độc lập: 48 cuộc. Trong đó, đã xử phạt 48 trường hợp với số 

tiền xử phạt: 187.200.000đ; 

+ Kiểm tra thường xuyên: Trong đó, đã xử phạt 1.065 trường hợp với số 

tiền xử phạt: 2.146.870.000 đ; 

+ Kiểm tra trọng tải xe lưu động: 1.452 xe được kiểm tra. Trong đó, số xe 

vi phạm đã xử phạt vi phạm hành chính: 12 xe với số tiền; 29.400.000 đồng. 

Đồng thời, phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng: 

64 trường hợp; Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03 tháng: 02 trường hợp;  

- Năm 2020: Thanh tra Sở tiến hành: thanh tra hành chính: 00 cuộc; thanh 

tra chuyên ngành bao gồm: 
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+ Thanh tra theo kế hoạch: 03/03 cuộc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh 

Covid -19 phức tạp và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nên kiến nghị điều chỉnh 

giảm và đã được phê duyệt giảm 03/03 cuộc tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Thanh tra độc lập: 48 cuộc. Trong đó, đã xử phạt 181 trường hợp với số 

tiền xử phạt: 763.000.000 đ; 

+ Kiểm tra thường xuyên: Trong đó, đã xử phạt 745 trường hợp với số 

tiền xử phạt: 916.100.000 đ; 

+ Kiểm tra trọng tải xe lưu động: 1.282 xe được kiểm tra. Trong đó, số xe 

vi phạm đã xử phạt vi phạm hành chính: 12 xe với số tiền: 113.300.000 đồng. 

Đồng thời, phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng: 

30 trường hợp; Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03 tháng: 05 trường hợp; 

tước phù hiệu xe 02 tháng: 24 trường hợp; tước giấy kiểm định xe 02 tháng: 02 

trường hợp. 

- Kiểm tra hồ sơ các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch cho 

thấy: Các Đoàn thanh tra đã thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh 

tra như: xây dựng Kế hoạch, Đề cương thanh tra; công bố Quyết định thanh tra; 

thu thập thông tin, tài liệu; thời gian tiến hành thanh tra; ghi nhật ký Đoàn thanh 

tra; Báo cáo kết quả thanh tra; công bố Kết luận thanh tra; công khai Kết luận 

thanh tra... được thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra, Thông tư số 

05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra.  

- Kiểm tra một số hồ sở (10 hồ sơ) thanh tra độc lập tại Thanh tra sở cho 

thấy: 10/10 hồ sơ thực hiện đầy trình tự, thủ tục về tiến hành cuộc thanh tra độc 

lập; hồ sơ lưu trữ đầy đủ như: Quyết định phân công Thanh tra viên tiến hành 

thanh tra độc lập, Kế hoạch thanh tra độc lập được phê duyệt, Báo cáo kết quả 

thanh tra độc lập, Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phát vi phạm 

hành chính. Nội dung xử phạt đảm bảo theo quy định hiện hành. 

- Kiểm tra một số hồ sở (23 hồ sơ) xử phạt vi phạm hành chính tại Thanh 

tra sở cho thấy: 23/23 hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử phạt; 

mức phạt phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi vi phạm. 

Tuy nhiên, đối với công tác thanh tra, Sở Giao thông  và Vận tải còn một 

số tồn tại, hạn chế sau: 

- Về công tác thanh tra hành chính qua 02 năm (năm 2019, năm 2020) 

chưa tổ chức được cuộc thanh tra nào đối với các đơn vị trực thuộc; 

- Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên chưa phản ánh đầy đủ tổng số vụ 

việc được kiểm tra so với số vụ việc có vi phạm phải xử lý. 

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

1. Việc  ây dựng và tổ chức thực hiện ch  ng tr nh, kế hoạch phòng, 

chống tham nhũng. 
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Hàng năm, căn cứ chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở 

đã quán triệt, phổ biến và ban hành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo triển khai, 

tổ chức thực hiện, cụ thể: 

- Năm 2019: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã ban hành: Chương trình số 05-

CTr/ĐU ngày 01/3/2019 của Đảng ủy Sở về công tác chỉ đạo, lãnh đạo phòng, 

chống tham nhũng năm 2019; Công văn số 04-CV/ĐU ngày 01/3/2019 của 

Đảng ủy Sở về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2019; Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch số 

402/KH-SGTVT ngày 05/3/2019 của Sở GTVT về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2019. 

- Năm 2020: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 63-

KH/ĐU ngày 31/12/2019 về công tác nội chính và PCTN năm 2020; Giám đốc 

Sở ban hành Kế hoạch số 653/KH-SGTVT ngày 07/4/2020 về công tác PCTN 

năm 2020.  

Đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN theo 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác 

PCTN coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.  

Thông qua cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, họp giao ban tháng của các 

cơ quan, đơn vị đã tập trung vào công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 

Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, 

Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị ngày 26/12/2016; Chỉ thị số 50-CT/TW 

của Bộ Chính trị ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các chỉ thị, nghị quyết 

chuyên đề, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

PCTN nhằm nâng cao nhận thức của Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

cán bộ, công chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

2. Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà n ớc. 

- Năm 2019: Dự toán thu: 2.679.235.511 đồng, dự toán chi 

95.095.795.725 đồng, bao gồm; Chi thường xuyên: 15.537.095.604 đồng, chi 

bảo trì đường bộ Trung ương: 24.686.455.440 đồng, chi bảo trì đường bộ  tỉnh: 

54.872.244.681 đồng.  

- Năm 2020: Dự toán thu: 4.042.948.000.000 đồng, dự toán chi 

60.354.294.000 đồng, bao gồm: Chi thường xuyên: 12.024.294.000 đồng, chi 

bảo trì đường bộ Trung ương: 3.400.000.000 đồng, chi bảo trì đường bộ  tỉnh: 

44.930.000.000 đồng.  

Qua kiểm tra, Sở Giao thông và Vận tải đã ban hành Quyết định thực hiện 

công khai số liệu dự toán năm 2019 và năm 2020 theo đúng biểu mẫu quy định 

tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Tuy nhiên, Sở chưa thực hiện việc công khai số liệu và thuyết minh 



 6 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng quý, 6 tháng  theo quy định 

tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.  

Riêng số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 chưa được công khai 

do đang trong thời kỳ kiểm toán tại Quyết định số 1265/QĐ-KTNN ngày 

18/9/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa 

phương năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận. Đối với số liệu quyết toán năm 

2020, Sở đang thực hiện trong thời kỳ quyết toán.  

3. Công khai, minh bạch trong mua sắm công,  ây dựng c  bản và 

quản lý dự án đầu t   ây dựng c  bản. 

Trong năm 2020, thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-KTNN ngày 

18/9/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa 

phương năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận. Kết quả kiểm toán thể hiện tại 

Thông báo số 54/TB-KV VIII ngày 29/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước Khu 

vực VIII về Thông báo kết quả kiểm toán tại Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận. Vì vậy, 

Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra hồ sơ tài chính, mua sắm công, xây 

dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Chỉ kiểm tra 

hồ sơ năm 2020. Kết quả như sau: 

3.1. Về mua sắm công:  

Năm 2020 mua sắm tập trung 01 máy phôtô; mua sắm thông thường 01 

máy in chuyên dùng phục vụ in giấy phép lái xe 02 mặt với giá trị 263.850.000 

đồng tại Quyết định số 380/QĐ-SGTVT, ngày 24/11/2020 về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm máy in chuyên dùng phục vụ in giấy 

phép lái xe 2 mặt cho Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Ninh Thuận năm 2020. 

* Đối với gói thầu mua sắm máy in chuyên dùng phục vụ in giấy phép lái 

xe 2 mặt năm 2020. 

Thông tin tóm tắt gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm máy in chuyên dùng phục vụ in giấy phép lái xe 

2 mặt cho Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Ninh Thuận năm 2020. 

-  Giá gói thầu: 267.850.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí được giao theo Quyết định số 

1593/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung 

dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị. 

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh 

trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng : Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp : 30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

Sở đã tiến hành lấy báo giá của 03 nhà cung cấp : Công ty TNHH Phan 
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Minh; Cửa hàng máy Văn phòng Ánh Dương và DNTN Thương mại & Dịch vụ 

ITC để tiến hành xây dựng giá dự toán. 

Quá trình mua sắm, Sở  đã triển khai thực hiện được thể hiện tại các 

Quyết định sau: 

- Quyết định số 338/QĐ-SGTVT ngày 7/10/2020 của Giám đốc Sở GTVT 

tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt dự toán Mua sắm máy in chuyên dùng phục vụ in 

giấy phép lái xe 2 mặt cho sở GTVT tỉnh Ninh Thuận năm 2020; 

- Quyết định số 346/QĐ-SGTVT ngày 16/10/2020 của Giám đốc Sở 

GTVT về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy in 

chuyên dùng phục vụ in giấy phép lái xe 2 mặt cho sở GTVT tỉnh Ninh Thuận 

năm 2020; 

- Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 22/10/2020 của Giám đốc Sở 

GTVT về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện gói thầu Mua sắm máy in 

chuyên dùng phục vụ in giấy phép lái xe 2 mặt cho sở GTVT tỉnh Ninh Thuận 

năm 2020; 

- Việc Thẩm định được thực hiện theo Quyết định số 1417/QĐ-SGTVT, 

ngày 23/7/2020 của Giám đốc Sở GTVT về việc ủy quyền ký một số Văn bản về 

Kết quả thẩm định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ đầu tư do Sở GTVT 

thực hiện; 

Kết quả: 

- Chủ đầu tư có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu 

quốc gia; đăng tải thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu số TBMT : 

2020110243-00 tại thời điểm ngày 3/11/2020. 

- Hồ sơ yêu cầu Mua sắm máy in chuyên dùng phục vụ in giấy phép lái xe 

2 mặt cho sở GTVT tỉnh Ninh Thuận năm 2020 được lập và thẩm định theo 

đúng quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHDT, ngày 27/10/2015 của Bộ 

Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định, chào 

hàng cạnh tranh. 

- Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất được thực hiện theo đúng quy định tại 

Thông tư số 23/2015/TT-BKHDT, ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư 

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng 

quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BKHDT, ngày 27/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức 

lựa chọn nhà thầu; 

- Có 03 nhà thầu mua HSYC và nộp HSĐX: Công ty CP Nhịp Cầu số; 

Công ty CP Thiết bị Khoa học và Kỹ thuậ Pcom và Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển công nghệ tin học Trung Nam 

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Thiết bị Khoa học và Kỹ thuật Pcom. 

Địa chỉ: 18 Thủ Khoa Huân, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận, theo Quyết định số 380/QĐ-SGTVT,ngày 24/11/2020 về việc phê duyệt 
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kết quả lựa chọn nhà hầu Gói thầu Mua sắm máy in chuyên dùng phục vụ in 

giấy phép lái xe 2 mặt cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận năm 2020. 

Sau đó, Chủ đầu tư tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng mua sắm; 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh lý Hợp đồng. 

Tuy nhiên, trong Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của Công ty CP Thiết bị 

Khoa học và Kỹ thuật Pcom có cam kết :“Cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ 

chứng nhận CO,CQ đối với hàng nhập khẩu, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu 

về bảo trì, bảo hành của toàn bộ các thiết bị cho chủ đầu tư ngay sau khi bàn 

giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng các thiết bị”. Qua kiểm tra chỉ có chứng nhận 

CO (chứng nhận xuất xứ hàng hóa), thiếu chứng nhận CQ (chứng nhận chất 

lượng hàng hóa). 

Qua kiểm tra, Sở chưa thực hiện công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua 

sắm, tài sản công theo quy định tại khoản 2, Điều 121 Nghị định 151/2017/NĐ-

CP, ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

3.2. Xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 

   Năm 2020, Sở làm Chủ đầu tư (BQLDAĐTXD các công trình giao thông 

tỉnh nhận ủy thác Quản lý điều hành dự án) 08 công trình sửa chữa đường tỉnh; 

01 công trình được ủy thác quản lý sử dụng (Quốc lộ 27B).  

Đoàn kiểm tra kiểm tra ngẫu nhiên 03/08 công trình sửa chữa đường tỉnh, 

bao gồm: Thi công sửa chữa vừa đường tỉnh 709B; thi công sửa chữa mặt 

đường, hệ thống ATGT đường ven biển (ĐT 701,702); thi công sửa chữa nâng 

cấp công trình, thoát nước đường Kiền Kiến-Mỹ Tân. Các công trình này đều 

thực hiện việc đấu thầu rộng rãi qua mạng.  

Qua kiểm tra, các hồ sơ trên tuân thủ theo đúng quy định tại các văn bản 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT, ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch Đầu tư  

quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu  đối với gói thầu  được tổ 

chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

4. Công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc.  

Trong kỳ thanh tra, Sở đã rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành 05 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở. Thông báo số 1099/TB-SGTVT ngày 10/6/2019 về chuyển địa 

điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của sở Giao thông vận tải. 

Trên cơ sở các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 
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vận tải, Sở đã cập nhật, niêm yết công khai và đăng tải đầy đủ trên Trang thông 

tin điện tử của Sở, cổng Dịch vụ công tỉnh. Đồng thời, cung cấp Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở niêm yết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. Kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền trong 02 năm, cụ thể: 

- Năm 2019: Sở tiếp nhận 31.861 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hẹn 

5.070 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 25.693 hồ sơ; còn lại 1.019 hồ sơ đang trong 

hạn giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn, có 79 hồ sơ không đủ điều kiện giải 

quyết trả về để bổ sung hồ sơ. 

- Năm 2020: Sở tiếp nhận 19.868 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hẹn 

3.496 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 15.862 hồ sơ; còn lại 419 hồ sơ đang trong hạn 

giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn, có 919 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 

trả về để bổ sung hồ sơ. 

5. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ. 

a) Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng: 

Trong kỳ thanh tra, Sở đã tiếp nhận và bố trí công tác 02 công 

chức: Nguyễn Thị Mai Thi (QĐ số 71/QĐ-SNV ngày 14/5/2020 về tuyển dụng 

công chức) và Nguyễn Thị Bích Dung (QĐ số 213/QĐ-SNV ngày 16/9/2020 về 

điều động công chức).  

b) Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều 

động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 

- Về công tác Quy hoạch: Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn 

của Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức, năng lực trình độ chuyên môn 

và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2019 Sở đã ban hành Quyết định số 

169/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ 

dự nguồn các chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 168/QĐ-SGTVT 

ngày 16/5/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn các 

chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở giai đoạn 2020 

- 2025. 

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch đào 

tạo hằng năm đã được cơ quan chức năng của tỉnh phê duyệt, các cấp uỷ Đảng, 

lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện rà soát, bám sát nhu cầu thực tế để cử công chức, 

viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước... 

+ Năm 2019: đào tạo, bồi dưỡng 66 công chức, viên chức (QLNN ngạch 

chuyên viên 08, Trung cấp LLCT 03, Cao cấp LLCT 03, cập nhật kiến thức mới 

4, an ninh quốc phòng 48 công chức, viên chức).  



 10 

+ Năm 2020: đào tạo, bồi dưỡng 31 công chức, viên chức (QLNN ngạch 

chuyên viên chính 02, ngạch chuyên viên 01, Trung cấp LLCT 03, Cao cấp 

LLCT 02, cập nhật kiến thức mới 23 công chức, viên chức).  

- Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 

+ Công tác bổ nhiệm: Trong kỳ thanh tra, thông qua thi tuyển các chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, Sở đã bổ nhiệm mới 09 

công chức. Về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo theo quy định 

(Biên bản kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch tại Sở Giao 

thông và Vận tải ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ). 

+ Công tác bổ nhiệm lại: Trong kỳ thanh tra, Sở không có trường hợp nào 

bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị 

của Sở. 

- Công tác chuyển ngạch công chức, viên chức: Trong kỳ thanh tra Sở có 

02 trường hợp chuyển ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính thông qua thi 

tuyển (Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 và Quyết định số 

12/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).  

- Thực hiện chế độ hưu trí, thôi việc: Trong kỳ thanh tra, có 02 công chức 

nghỉ hưu theo chế độ; giải quyết thôi việc 01 công chức theo nguyện vọng. 

- Về công tác thi đua khen thưởng:  

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SGTVT ngày 24/01/2019 về ban hành Quy 

chế thi đua khen thưởng; hàng năm Hội đồng TĐKT của Sở đã tổ chức họp xét 

khen thưởng và trình Giám đốc Sở khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân; cụ thể: 

+ Năm 2019: Giám đốc Sở công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên 

tiến cho 08 tập thể; công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 11 cá nhân, tặng giấy 

khen cho 24 cá nhân. 

+ Năm 2020: Giám đốc Sở công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên 

tiến cho 07 tập thể; công nhận danh hiệu lao động tiên tiến 73 cá nhân; công 

nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 06 cá nhân, tặng giấy khen cho 22 cá nhân. 

6. Việc  ây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

 Sở đã ban hành 02 văn bản chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Quyết định số 

14/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành 

quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ quan Sở và 

Quyết định số 06/QĐ-SGTVT ngày 14/01/2020 của Sở Giao thông vận tải về 

việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công trong cơ 

quan Sở.  

Qua kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức và các khoản chi hoạt động của đơn vị phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành. Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức; công khai và đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của 

Sở và niêm yết tại trụ sở cơ quan.   
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7. Việc thực hiện quy tắc ứng  ử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

Trên cơ sở Quy tắc ứng xử được ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định Số 

2534/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

 Sở đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 05/02/2018 về ban 

hành quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ 

quan Sở Giao thông và Vận tải. Trong kỳ thanh tra, các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện tốt nội dung của Quy chuẩn đạo đức vào quá trình thực hiện 

nhiệm vụ cụ thể được giao, không có trường hợp nào vi phạm.  

8. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức. 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 

150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP  

về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ. 

Trong kỳ thanh tra, Sở Giao thông và Vận tải đã ban hành Kế hoạch số 

592/KH-SGTVT ngày 29/03/2019 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch số 392/KH-SGTVT ngày 05/03/2020 về 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020. 

 - Kết quả chuyển đổi vị trí công tác:  

Căn cứ danh mục các vị trí việc làm và tình hình thực tế của đơn vị, lãnh 

đạo Sở đã chỉ đạo các phòng và các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện việc 

chuyển đổi vị trí công tác đối với lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người 

lái. Thanh tra Sở - đơn vị hành chính thuộc Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác đối với Thanh tra viên từ địa bàn này sang địa bàn khác. Tuy nhiên, do 

tính chất nhạy cảm của công tác thanh tra nên việc chuyển đổi chỉ thực hiện từ 

06 tháng đến 01 năm, khi thấy cần thiết có thể chuyển đổi đột xuất, nhằm tránh 

tiêu cực có thể xảy ra. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ là đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc, tự cân đối hoàn toàn kinh phí hoạt động, đơn vị có 01 dây 

chuyền kiểm định đã thực hiện chuyển đổi vị trí trong các công đoạn kiểm định 

xe cơ giới, hàng ngày các Đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ được phân 

công phải ký nhận nhiệm vụ trong bảng phân công nhiệm vụ được giao. 

Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, trong năm 2020 Sở đã quyết 

định điều động chuyển đổi 02 vị trí trưởng phòng, cụ thể Trưởng phòng Quản lý 

vận tải được điều động bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở và Chánh văn phòng Sở 

được điều động bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vận tải (Quyết định số Quyết 

định số 92/QĐ-SGTVT ngày 23/3/2020 và Quyết định số 93/QĐ-SGTVT ngày 

23/3/2020 của Sở GTVT). 

9. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà 

tặng. 
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 Ban Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời những quy định 

về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức. Trong kỳ thanh tra, không có trường hợp nào cơ quan sử dụng ngân 

sách nhà nước mua quà để tặng; không nhận quà tặng sai quy định hoặc sử dụng 

tài sản công sai mục đích, gây lãng phí. Hàng năm đều có báo cáo bằng văn bản 

gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.  

10. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập. 

Trong những năm qua, Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện nghiêm 

việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trong đơn vị. Năm 2019, việc kê khai 

tài sản, thu nhập do chờ quy định mới nên Sở không triển khai thực hiện. Năm 

2020, việc kê khai tài sản, thu nhập, Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực 

hiện tại Kế hoạch số 487/KH-SGTVT ngày 05/3/2021 về kế hoạch triển khai 

thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu của năm 2020 theo hướng 

dẫn của Thanh tra tỉnh; tại thời điểm thanh tra, Sở đang triển khai thực hiện theo 

kế hoạch. 

11. Việc thực hiện cải cách hành chính. 

Hằng năm, Sở ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 

làm cơ sở triển khai thực hiện; cụ thể: Quyết định số 251/QĐ-SGTVT ngày 

07/11/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 

373/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2019 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2019 của Sở Giao thông vận tải. Đồng thời ban hành các kế hoạch: về tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành 

chính. Ban hành công văn chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức cam kết thực hiện nghiêm kỷ 

luật kỷ cương hành chính với người đứng đầu đơn vị và báo cáo kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính định kỳ đúng thời gian quy định.   

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

quy định về vị trí việc làm trong cơ quan được Sở và các đơn vị quan tâm đưa đi 

đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng đúng vị trí việc 

làm và nhu cầu công tác. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ 

như: sử dụng mail công vụ để trao đổi công việc; xử lý tham mưu văn bản qua  

phần mềm hồ sơ công việc (TD-office). Thực hiện trên 90% văn bản do Sở ban 

hành được ký số, Lãnh đạo Sở đều ứng dụng chữ ký số được cấp để ký số văn 

bản và ký số Giấy phép lái xe, trong giao dịch thuế, kho bạc. Triển khai thực 

hiện dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe, dịch vụ công mức 

độ 4 lĩnh vực vận tải, cấp phù hiệu. Duy trì, thực hiện tốt quy trình quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; trong năm 2020 đã xây dựng và 

thực hiện kế hoạch chuyển đổi sang quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015; qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác 

cải cách hành chính của đơn vị. 
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12. Việc  ử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng. 

Trong thời kỳ thanh tra, Sở không tiếp nhận tin báo, đơn tố cáo hành vi 

tham nhũng và giải quyết tố cáo người có hành vi tham nhũng.   

13. Việc phát hiện,  ử lý ng ời có hành vi tham nhũng. 

Trong thời kỳ thanh tra, Sở không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức 

có hành vi tham nhũng, không xử lý người có hành vi tham nhũng. 

14. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

Sở Giao thông và Vận tải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định 

kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng 

kịp thời, đúng thời gian theo quy định.   

 hần III 

KẾT   ẬN, KIẾN NGHỊ 

 I. Kết luận: 

 1.  u điểm: 

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020, Sở Giao thông và Vận tải đã 

thực hiện tốt trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thể hiện rõ 

vai trò tham mưu của Thanh tra sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các 

hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã kịp thời, tạo sự chuyển biến căn bản 

trong nhận thức và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong ngành; thực hiện công tác xây dựng kế hoạch thanh tra và tiến hành thanh 

tra có trọng tâm, trong điểm; trong quá trình thanh tra đã phát hiện và kịp thời 

xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm nhất là vi phạm về quá tải, quá khổ và an 

toàn kết cấu hạ tầng giao thông; triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật 

về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tổ chức 

thực hiện khá toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng.  

2. Tồn tại: 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc thực hiện quy định của pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng tại Sở Giao thông và Vận tải còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

a) Về công tác Thanh tra: 

Về công tác thanh tra chuyên ngành, việc tổ chức kiểm tra thường xuyên 

chưa phản ánh đầy đủ tổng số vụ việc được kiểm tra so với số vụ việc có vi 

phạm phải xử lý. 
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Trách nhiệm này thuộc về Chánh Thanh tra sở trong công tác tham mưu 

tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành. 

b) Về công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Bộ phận Tài chính- Kế hoạch chưa tham mưu Giám đốc Sở thực hiện 

đầy đủ việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước hàng quý, 6 tháng  theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai 

tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ;  

- Bộ phận Tài chính- Kế hoạch chưa tham mưu Giám đốc Sở thực hiện 

công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản công theo quy định tại 

khoản 2, Điều 121 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Trách nhiệm này thuộc về Chánh Văn phòng và bộ phận Tài chính- Kế 

hoạch  trong công tác tham mưu công khai tài chính, tài sản công theo quy định. 

Tóm lại, những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc về 

Chánh thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở và các cá nhân có liên quan trong 

công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở và công tác chỉ đạo, điều hành của Giám 

đốc Sở. Do đó, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục 

những tồn tại, hạn chế nêu trên theo đúng quy định pháp luật. 

II. Kiến nghị: 

Trên cơ sở kết quả thanh tra, căn cứ quy định của pháp luật, Chánh Thanh 

tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và các cá nhân có liên quan kịp 

thời khắc phục các tồn tại, hạn chế như đã nêu tại khoản 2, Mục I phần III Kết 

luận, kiến nghị này. Cụ thể như sau: 

a) Về công tác thanh tra: 

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hành 

chính hàng năm đảm bảo phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan; bổ 

sung, cập nhật, phản ánh đầy đủ số vụ việc kiểm tra thường xuyên để tăng 

cường quản lý, giám sát các cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn ngừa các trường 

hợp tiêu cực có thể xảy ra. 

b) Về phòng, chống tham nhũng: 

 Chỉ đạo Chánh Văn phòng và bộ phận Tài chính- Kế hoạch thực hiện 

nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tài chính, tài sản công; tiếp tục thực 

hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế tại Thông báo số 54/TB-KV VIII ngày 
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29/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII về Thông báo kết quả kiểm 

toán tại Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện công khai, minh bạch quyết toán 

ngân sách năm 2019 và năm 2020 theo đúng quy định pháp luật. 

3. Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải, Chánh Thanh tra Sở, 

Chánh Văn phòng Sở và các cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh 

nghiệm các tồn tại, hạn chế nêu trên. 

Trên đây là kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về trách nhiệm của Giám 

đốc Sở Giao thông và Vận tải trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải thực hiện nghiêm túc nội 

dung Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh 

tr ớc ngày 15/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

Giao Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra giúp Chánh Thanh 

tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này./. 
 

Nơi nhận:                                                       
-Thanh tra Chính phủ;                                                             
- Cục II. TTCP; 

- UBND tỉnh; 

- Chánh Thanh tra;   

- Sở GTVT;                                                                     

- Lưu VT, HSĐTT. 
 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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