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KẾT LUẬN THANH TRA 

Trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, 

 khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 

 Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

 

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTT ngày 10/11/2021 của Chánh 

Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, 

tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội. 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTT ngày 22/12/2021 của 

Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau: 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản 

lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương, tiền công; 

bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công với cách mạng; bảo trợ xã 

hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi 

chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội). 

Hiện bộ máy gồm: Lãnh đạo Sở (01 giám đốc và 02 Phó giám đốc), 04 

phòng nghiệp vụ và 03 đơn vị trực thuộc gồm: Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh; 

Trung tâm Công tác xã hội và Trung Tâm Dịch vụ việc làm. Với tổng số công 

chức, viên chức, nhân viên và lao động hợp đồng 173 người (trong đó: Cơ quan 

Sở: 46 người, 03 đơn vị thuộc Sở: 127 người). 

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, 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 

I. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ THANH TRA 

1. Việc tổ chức xây dựng kế hoạch thanh tra, phê duyệt kế hoạch 

thanh tra. 
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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 và 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 428/QĐ- SLĐTBXH ngày 10/12/2018 phê duyệt kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019; 

- Quyết định số 450/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/12/2019 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. Hàng năm, căn cứ tình hình thực 

tế, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở điều chỉnh kế hoạch thanh 

tra cho phù hợp (Quyết định số 279/QĐ- SLĐTBXH ngày 07/8/2019 về điều 

chỉnh giao kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; Quyết định số 307/QĐ-

SLĐTBXH ngày 09/9/2020 về điều chỉnh giao kế hoạch công tác thanh tra năm 

20200). 

2. Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, Thủ trƣởng cơ quan thanh tra nhà nƣớc, Thủ trƣởng cơ quan đƣợc 

giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong việc tổ chức, thực 

hiện Luật Thanh tra. 

a) Năm 2019, Thanh tra Sở đã tiến hành: 48 cuộc, trong đó: 

- Thanh tra hành chính 01 cuộc tại Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc 

Sở, qua thanh tra đã kết luận đưa ra 15 kiến nghị đề nghị khắc phục. Đơn vị đã 

có báo cáo khắc phục số 50/BC-TTCTXH ngày 24/2/2020. 

- Thanh tra chuyên ngành: 47 cuộc, trong đó:  

+ 09 cuộc thanh tra chính sách Người có công, Bảo trợ xã hội; chính sách 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ bị nhiễm 

CĐHH đang hưởng chế độ ưu đãi tại các cơ quan, đơn vị. 

+ 38 cuộc thanh tra về việc chấp hành chính sách Lao động, An toàn vệ 

sinh lao động, Bảo hiểm xã hội và Bình đẳng giới tại 38 doanh nghiệp. 

Qua thanh tra đã có 281 kiến nghị khắc phục những hạn chế thiếu, sót đối 

với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra. 

b) Năm 2020, Thanh tra Sở đã tiến hành: 31 cuộc thanh tra chuyên ngành, 

trong đó 

+ 06 cuộc thanh tra chính sách Người có công, Bảo trợ xã hội; chính sách 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ bị nhiễm 

CĐHH đang hưởng chế độ ưu đãi tại các cơ quan, đơn vị. 

+ 25 cuộc thanh tra về việc chấp hành chính sách Lao động, An toàn vệ 

sinh lao động, Bảo hiểm xã hội và Bình đẳng giới tại 25 doanh nghiệp. 
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Qua thanh tra đã có 236 kiến nghị khắc phục những hạn chế thiếu, sót đối 

với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra; đồng thời đề nghị truy thu 

36.533.000 đồng đã chi sai cho các đối tượng được hưởng chế độ không đúng 

quy định. 

3. Việc thực hiện thẩm quyền ra quyết định thanh tra; trình tự, thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra, kết luận thanh tra, công khai kết luận 

thanh tra và xử lý vi phạm về thanh tra. 

Qua 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: Thẩm quyền ra quyết định thanh tra 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.  

4. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trƣởng Đoàn thanh tra, 

thành viên Đoàn thanh tra, Ngƣời ra quyết định thanh tra trong quá trình 

thanh tra. 

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành 

viên Đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra trong quá trình thanh tra 

đúng theo quy định pháp luật về thanh tra. 

5. Việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra. 

 Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy: Các quyết định thanh tra đều cử người giám 

sát Đoàn thanh tra; người được cử giám sát đoàn thanh tra đã thực hiện đầy đủ 

việc xây dựng kế hoạch giám sát và báo cáo kết quả giám hoạt động của Đoàn 

thanh tra đúng theo quy định.   

6. Việc ban hành quyết định và tổ chức thực hiện quyết định xử lý sau 

thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; 

việc áp dụng biện pháp để khắc phục, sơ hở, yếu kém, hoàn thiện cơ chế, 

chính sách, pháp luật. 

Qua kiểm tra hồ sơ, hầu hết các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra 

được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện khắc phục theo kết luận thanh 

tra và có báo cáo kết quả thực hiện đầy đủ các kiến nghị theo quy định.  

7. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 

Qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy đơn vị đã thực hiện đầy đủ chế độ, thông tin 

báo cáo kết quả thanh tra, kết quả giám sát đoàn thanh tra theo quy định. 

8. Việc quản lý, khai thác, sử dụng và lƣu trữ hồ sơ thanh tra và các 

nội dung khác theo quy định của pháp luật về thanh tra. 
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Việc quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ thanh tra của đơn vị cơ 

bản đúng theo quy định. Tuy nhiên, việc sắp xếp tài liệu trong hồ sơ chưa theo 

nội dung và theo nhóm được quy định tại Điều 5, Quyết định số 2278/2007/QĐ-

TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về ban hành quy chế việc lập 

quản lý hồ sơ Thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

II. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN 

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công dân, 

địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân. 

a) Trong 02 năm 2019-2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban 

hành các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể: Quyết 

định số 222/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2016 ban hành quy chế tổ chức tiếp 

công dân; Quyết định số 223/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2016 giao nhiệm vụ 

tiếp công dân thường xuyên; Quyết định số 84/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/3/2017 

ban hành quy trình, trình tự, thủ tục trách nhiệm tiếp dân, phương pháp tiến hành 

việc nhận và xử lý đơn của công dân. Ban hành kế hoạch khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

b) Sở đã ban hành lịch tiếp công dân hàng tháng của Lãnh đạo Sở theo 

quy định. Phòng Tiếp công dân được bố trí tại trụ sở làm việc, có vị trí thuận lợi 

để công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời được trang bị 

đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ việc tiếp công dân. Thực hiện 

niêm yết Nội quy, Quy chế tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và các quy định pháp luật về tổ chức tiếp công dân theo quy định.  

c) Việc tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân, hàng ngày 

đều bố trí cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định. 

d) Trong 02 năm 2019 - 2020, Sở đã tổ chức tiếp 87 lượt người. Nội 

dung: người dân đến thắc mắc khiếu nại chủ yếu về lĩnh vực chính sách lao 

động, chính sách người có công và an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch 

Covid 19, bảo hiểm xã hội.  

đ) Việc tiếp công dân có mở sổ tiếp công dân đúng theo quy định tại 

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Tuy 

nhiên, không có chữ ký của công dân ký trong sổ tiếp công dân theo khoản 2 

Điều 10 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính 

phủ. Trong năm 2019 - 2020, đều có công dân đến phòng tiếp công dân của Sở 

vào những ngày tiếp công dân thường xuyên.  

e) Sở đã thực hiện việc chi bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách tiếp công dân, 

xử lý đơn thư theo đúng quy định. 

f) Sở đã sử dụng vận hành phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 

khiếu nại, tố cáo theo Văn bản số 2329/UBND-TCD ngày 06/6/2018 của UBND 

tỉnh. 
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  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 

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. 

Tuy nhiên, việc ghi chép nội dung, ý kiến của người dân trong Sổ tiếp 

công dân thường xuyên cần ghi rõ, cụ thể về nội dung; chưa mở sổ tiếp công dân 

riêng cho Lãnh đạo Sở. 

2. Việc tiếp công dân của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

a) Việc tiếp công dân được xem là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng 

của Sở nhằm góp phần nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, điều hành và thực 

thi công vụ để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

b) Hàng tháng Sở đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của 

Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì bố 

trí ngày tiếp theo). Trong nội quy tiếp công dân của Sở có ghi: Giám đốc Sở 

không thể tiếp dân đã định thì ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp dân và sau 

đó có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc Sở.  

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách nhận thấy trong năm 2019- 2020, Giám đốc 

Sở đã thực hiện việc tiếp công dân theo quy đinh. Tuy nhiên không có công dân 

đến. 

3. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định 

của pháp luật. 

Trong năm 2019 - 2020: Tổng số đơn tiếp nhận là 54 đơn: Trong đó 37 

đơn không thuộc thẩm quyền, 17 đơn thuộc thẩm quyền và 01 văn bản trả lời. 

Cụ thể: 17 đơn thuộc thẩm quyền gồm: (09 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 01 đơn 

phản ánh, 3 đơn kiến nghị) và 01 văn bản trả lời. 

Quá trình tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân đã được Sở thực hiện phân loại và xử lý đảm bảo theo quy định của pháp 

luật.  

4. Việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý 

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

Trong kỳ, Sở đã tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đầy đủ 24 báo cáo. 

III. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ KHIẾU NẠI. 

Trong kỳ Sở đã tiếp nhận và xử lý 09 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 

1. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại. 
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Các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền Sở đã thực hiện các bước đảm 

bảo theo đúng quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn. 

2. Việc thực hiện quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại. 

Thời hạn thực hiện các vụ việc khiếu nại đảm bảo đúng quy định. 

3. Việc tổ chức đối thoại. 

Sau khi có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh vụ việc đều được Sở tiến 

hành tổ chức đối thoại với người khiếu nại theo quy định trước khi ban hành 

quyết định giải quyết khiếu nại. 

4. Việc thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết 

khiếu nại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. 

Quy trình giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, đúng quy định, thực 

hiện đầy đủ các bước theo quy định của Luật Khiếu nại và các Nghị định hướng 

dẫn thi hành; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo theo quy định. 

5. Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại. 

Các vụ việc khiếu nại sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại đều được 

Sở tiến hành công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. 

6. Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật đều được Sở chỉ 

đạo bộ phận chuyên môn thực hiện thi hành theo quy định. 

7. Việc xử lý vụ việc khiếu nại đông ngƣời, phức tạp, tồn đọng, kéo 

dài. 

Trong kỳ, Sở không có vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo 

dài. 

8. Việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu nại và kết quả giải 

quyết khiếu nại. 

Sở đã chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu 

nại và kết quả giải quyết khiếu nại theo từng tháng đầy đủ các nội dung theo quy 

định. 

IV. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM VỀ TỐ CÁO 

Trong kỳ Sở đã xử lý 04 đơn tố cáo. 

1. Việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo. 

Việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo đã được Sở mời công dân 

tố cáo đến để ghi nhận nội dung tố cáo đảm bảo theo quy định. 

2. Việc thụ lý tố cáo. 

Các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, Sở đã 

ban hành thông báo và quyết định thụ lý đơn tố cáo theo đúng trình tự quy định 

của Luật Tố cáo. 
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3. Việc thực hiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh 

nội dung tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo. 

Sau khi xác định nội dung đơn tố cáo, Sở đã thẩm tra xác minh làm rõ nội 

dung tố cáo theo quy định, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo đảm bảo các bước 

theo quy định. Việc xác minh nội dung tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo Sở 

đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

4. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo. 

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo đều được Sở 

chỉ đạo thực hiện thẩm tra, xác minh ghi nhận đầy đủ, đảm bảo quy định. 

5. Việc ban hành kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội 

dung tố cáo.  

Kết thúc việc thẩm tra, xác minh vụ việc tố cáo Sở đều ban hành Kết luận 

và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.  

6. Việc bảo vệ ngƣời tố cáo. 

Các vụ việc tố cáo, không có công dân nào bị đe dọa nên không có yêu 

cầu cơ quan chức năng bảo vệ người tố cáo theo quy định. 

7. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo:  

Sở thực hiện công khai kết luận đảm bảo theo đúng quy định. 

8. Việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tố cáo và kết quả giải 

quyết tố cáo.  

Sở đã chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tố cáo 

và kết quả giải quyết tố cáo được thực hiện tổng hợp báo cáo hàng tháng theo 

quy định. 

Qua thanh tra cho thấy: Sở đã thực hiện công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đạt những kết quả tốt tại mục II, III và IV nêu trên.Tuy 

nhiên, Sở còn tồn tại, hạn chế những nội dung như sau:  

- Về công tác tiếp công dân:  

+ Trong nội quy tiếp công dân của Sở có ghi: Giám đốc Sở không thể tiếp 

dân đã định thì ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp dân và sau đó có trách 

nhiệm báo cáo cho Giám đốc Sở là chưa đúng với quy định theo khoản 2 Điều 

18 Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định: “Trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan trong việc tiếp công dân không được ủy quyền cho cấp phó”. 

+ Việc tiếp công dân có mở sổ tiếp công dân đúng theo quy định tại 

Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ nhưng 

không có chữ ký của công dân đến ký trong sổ tiếp công dân theo khoản 2 Điều 

10 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.  



8 

 

 

+ Việc ghi chép nội dung, ý kiến của người dân trong Sổ tiếp công dân 

thường xuyên chưa ghi rõ, cụ thể về nội dung.  

+ Chưa mở sổ tiếp công dân riêng cho Lãnh đạo Sở. 

- Về công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý đơn kiến 

nghị. 

+ Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết tố cáo của một vài vụ việc cho thấy hồ sơ 

có ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo là chưa đúng theo khoản 3 Điều 8 và khoản 

1, 2 Điều 56 của Luật tố cáo bởi vì các thông tin về họ tên, địa chỉ của người tố 

cáo không được tiết lộ danh tính chỉ được ghi đơn tố cáo của công dân. 

+ Việc sắp xếp hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo và xử lý các loại 

đơn kiến nghị chưa đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 quy chế về lập, quản lý hồ 

sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo ban hành kèm theo 

Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ và khoản 2, Điều 26 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của 

Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo. Cần rút kinh nghiệm 

trong việc sắp xếp, đánh mục lục, đánh số thứ tự hồ sơ cho đúng thứ tự quản lý hồ 

sơ theo quy định nêu trên.  

V. NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tập trung 

vào các nội dung sau đây: 

a)Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham 

nhũng theo quy định: 

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: Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-SLĐTBXH 

ngày 05/01/2019 về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2019 và Kế hoạch số 1551/KH-SLĐTBXH ngày 26/6/2019 về việc triển khai 

thực hiện chương trình công tác năm 2019 về phòng, chống tham nhũng. 

- Năm 2020: Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH 

ngày 08/01/2020 về thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” năm 

2020 và Kế hoạch số 785/KH-SLĐTBXH ngày 01/4/2020 về công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2020. 

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

chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ để chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, xem đây là nhiệm vụ thường 

xuyên.  
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b) Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng: 

Trong kỳ, đơn vị đã thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng lồng ghép triển khai vào buổi chào cờ, sinh hoạt “ Ngày pháp luật” 

hàng tháng và các buổi họp giao ban và cập nhật trên trang thông tin điện tử của 

đơn vị để từng công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu, nắm bắt; kịp 

thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng như Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020 và nhiều văn bản liên quan khác. Qua đó, công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã nhận thức đầy đủ vai trò 

của công tác phòng chống tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài 

chính, ngân sách, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tham nhũng. 

c) Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; 

chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách 

hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không 

dùng tiền mặt: 

* Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

- Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước: 

+ Năm 2019: Nguồn kinh phí ngân sách cấp và sử dụng: 

STT NỘI DUNG  NĂM 2019  

I Tổng thu (1+2)        33.469.293.525  

1 Số dƣ năm trƣớc chuyển sang               20.684.398  

1.1 Kinh phí thường xuyên                  2.077.354  

1.2 Kinh phí không thường xuyên                 18.607.044  

2 Dự toán giao trong năm        33.448.609.127  

2.1 Kinh phí thường xuyên            5.519.395.317  

2.2 Kinh phí không thường xuyên          27.929.213.810  

II Kinh phí quyết toán        30.889.741.270  

2.1 Kinh phí thường xuyên            5.497.576.268  

2.2 Kinh phí không thường xuyên          25.392.165.002  

III Kinh phí chuyển sang năm sau              557.260.781  

3.1 Kinh phí thường xuyên                 23.896.403  

3.2 Kinh phí không thường xuyên               533.364.378  

+ Năm 2020: Nguồn kinh phí ngân sách cấp và sử dụng: 
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STT NỘI DUNG  NĂM 2020  

I Tổng thu (1+2)        32.460.067.895  

1 Số dƣ năm trƣớc chuyển sang             557.260.781  

1.1 Kinh phí thường xuyên                 23.896.403  

1.2 Kinh phí không thường xuyên               533.364.378  

2 Dự toán giao trong năm          31.902.807.114  

2.1 Kinh phí thường xuyên            5.829.482.654  

2.2 Kinh phí không thường xuyên          26.073.324.460  

II Kinh phí quyết toán        31.060.506.943  

2.1 Kinh phí thường xuyên            5.851.892.175  

2.2 Kinh phí không thường xuyên          25.208.614.768  

III Kinh phí chuyển sang năm sau              163.847.685  

3.1 Kinh phí thường xuyên                  1.486.882  

3.2 Kinh phí không thường xuyên               162.360.803  

Qua kiểm tra, Đơn vị đã thực hiện việc niêm yết công khai đảm bảo theo 

nội dung và biểu mẫu 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 và Thông tư 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

- Công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản:  

+ Qua kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện công khai việc sử dụng nguồn vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 

02 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính 

đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước.  

+ Qua kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện công khai tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2020 theo Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 

144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

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

quyết của Sở.  

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 Lao động, 

Thương binh và Xã hội, 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 
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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 Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải 

quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa, liên thông” là 

30.253 trong đó: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa: 29.865 hồ 

sơ. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông: 388 hồ sơ. 

(Trước hạn: 83, đúng hạn: 29.782).  Trong đó: Tổng số hồ tiếp nhận qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ tháng 5/2019: 301 hồ sơ, đúng hạn: 246, 

trước hạn: 43, trả 01 hồ sơ, đang xử lý 11. 

+ Năm 2020, Sở đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo 

cơ chế “một cửa” và “một cửa, liên thông” là 27.870 trong đó: Tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa: 27.431 hồ sơ (Chủ yếu là hồ sơ Bảo hiểm thất 

nghiệp). Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông: 439 hồ 

sơ. Trong đó thủ tục hành chính tiếp nhận và giao trả qua Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh: 506 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn: 437; đúng hạn: 52, 

trong hạn: 12.  

* Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

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

467/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 và Quyết định số 480/QĐ-

SLĐTBXH ngày 31/12/2019 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 

quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020 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.  

* Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:  

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; 

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ 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 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 57 CT/TU của ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 và Chỉ thị số 22/CT-UBND 

ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Sở đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-

SLĐTBXH ngày 18/9/2019 về Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong Sở để thực hiện.  
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Trong kỳ thanh tra, các phòng và đơn vị trực thuộc Sở đã 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 vi phạm.  

* Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo  

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ:  

 - Năm 2019, Sở ban hành Kế hoạch số 753/KH-SLĐTBXH ngày 

29/3/2019 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước thuộc ngành Lao động, Thương binh và xã hội năm 2019. 

 - Năm 2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 465/KH-SLĐTBXH ngày 

02/3/2020 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức 

năm 2020; Quyết định số 427/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/11/2020 về phê duyệt kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tại 

Trung tâm dịch vụ việc làm.   

  Về 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 

trực thuộc trong Ngành triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối 

với lĩnh vực dịch vụ việc làm, công tác xã hội và cai nghiện ma túy. Cụ thể:  

+ Năm 2019 và 2020: Sở không thực hiện báo cáo năm và không thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch vì năm 2018 Sở đã thực hiện kiện 

toàn bộ máy theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

297/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội và Thông báo số 2327/TB-SLĐTBXH ngày 

28/9/2018 về tổ chức bộ máy của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sau khi 

kiện toàn, nên chưa đủ thời hạn chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên, trong kỳ thanh tra, Sở có thực hiện chuyển đổi nội bộ các vị trí kế toán 

với nhau nhằm giúp cho công chức nắm nhiệm vụ công việc linh hoạt hơn. 

* Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ: 

- 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: 

+ Năm 2019, Sở đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-SLĐTBXH ngày 

06/6/2019 về công nhận 20 thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

năm 2019 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đồng thời đã đề nghị các đơn 

vị trực thuộc có thí sinh trúng tuyển tổ chức ký hợp đồng làm việc, hướng dẫn 

tập sự; hết thời gian tập sự, thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự và 

người hướng dẫn tập sự, xếp lương theo quy định của pháp luật hiện hành. 

+ Năm 2020, Sở đã tiếp nhận và bố trí công tác cho 04 công chức theo 

quyết định tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ.   
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- 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 Uỷ ban nhân dân 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 2018, Tỉnh ủy đã ra 

Thông báo số 340-TB/TU ngày 28/02/2018 phê duyệt quy hoạch dự nguồn lãnh 

đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm 

tiếp theo. Năm 2019, Sở đã ban hành Thông báo số 1378/TB-SLĐTBXH ngày 

06/6/2019 về kết quả rà soát quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc 

Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Thông báo số 420/TB-

SLĐTBXH ngày 27/02/2020 về kết quả rà soát bổ sung quy hoạch chức danh 

Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và những năm tiếp theo. 

+ 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, 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 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (năm 2019: đào tạo, 

bồi dưỡng 17 công chức, viên chức và năm 2020: đào tạo, bồi dưỡng 11 công 

chức, viên chức).  

+ Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 

Công tác bổ nhiệm: Trong kỳ thanh tra, Sở đã bổ nhiệm mới 11 công 

chức, gồm chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Sở và Giám đốc, Phó Giám đốc 

các đơn vị trực thuộc Sở. Về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo 

theo quy định (cụ thể như có kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động 

trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các Phòng 

chuyên môn và tương đương thuộc Sở, quyết định thành lập Hội đồng đánh giá 

Chương trình hành động để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các Phòng 

thuộc Sở, thông báo về công khai danh sách đủ điều kiện tham gia đánh giá 

Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh các 

Phòng, thông báo kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành 

xem xét, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trưởng, Phó phòng thuộc Sở).  

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 

không có trường hợp nào chuyển ngạch công chức, viên chức nào. 

Thực hiện chế độ hưu trí, thôi việc: Trong kỳ thanh tra, có 04 công chức 

nghỉ hưu theo chế độ; giải quyết thôi việc 02 công chức theo nguyện vọng. 
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+ Về công tác thi đua khen thưởng:  

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/4/2019 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 theo quy định (năm 2019: Giám đốc Sở công 

nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 14 tập thể, công nhận danh hiệu 

lao động tiên tiến cho 107 cá nhân; công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 14 cá 

nhân, tặng giấy khen cho 08 tập thể và 21 cá nhân. Năm 2020: Giám đốc Sở 

công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 18 tập thể; công nhận danh 

hiệu lao động tiên tiến cho 151 cá nhân; công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 

12 cá nhân, tặng giấy khen cho 12 tập thể và 49 cá nhân). 

* Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt: 

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

làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định. 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 98% 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. Năm 2019, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Đến 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. 

d) Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham 

nhũng: 

Trong năm 2019, Sở không tiếp nhận tin báo, đơn tố cáo hành vi tham 

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

Tuy nhiên, trong năm 2020 có một trường hợp công chức Huỳnh Xuân 

Phong thuộc Sở có dấu hiệu lợi dụng vị trí việc làm để trục lợi do doanh nghiệp 

phản ánh trực tiếp qua điện thoại và Sở Lao động đã có biên bản làm việc với 
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doanh nghiệp vào ngày 28/12/2020 và đã xử lý kỷ luật hình thức khiển khách, 

xếp loại D năm 2020 và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 

đ) Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các 

quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, 

chống tham nhũng: 

Trong kỳ thanh tra, tại Sở không có cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

nào từ chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập: 

a) Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, 

thu nhập: 

Năm 2019 - 2020, Sở tạm dừng việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2019. Lý do, chờ Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập có hiệu lực 

thi hành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4698/UBND-

TCDNC ngày 12/11/2019 và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 

689/TTT-PCTN ngày 31/10/2019. 

Đến đầu năm 2021, Sở đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 

2020 theo Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 130/TTT-PCTN ngày 03/3/2021 

về hướng dẫn lập danh sách, giao nhận Bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu của 

năm 2020. Bản kê khai tài sản thu nhập đã được niêm yết tại trụ sở cơ quan 

đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc niêm yết công khai 

đã được lập thành biên bản, có đính kèm danh sách các bản kê khai được niêm 

yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan và đại diện tổ chức công 

đoàn.  

b) Việc quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về 

kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai:  

Qua kiểm tra, Sở được thực hiện kịp thời, chủ động và khoa học. Riêng 

nội dung biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thì đến 

cuối năm 2021 mới thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản 

số 6156/UBND-TCDNC ngày 11/11/2021 về kê khai tài sản, thu nhập bổ sung 

và hằng năm của năm 2021. 

c) Việc xác minh tài sản, thu nhập và công khai kết luận xác minh tài sản, 

thu nhập: 

Trong kỳ thanh tra, Sở không có trường hợp nào phải xác minh tài sản, 

thu nhập. 

d) Việc bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin về kiểm soát tài sản, 

thu nhập: 
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Sở đã thực hiện việc bảo vệ, lưu trữ các bản kê khai tài sản, thu nhập ngăn 

nắp, khoa học. Đồng thời, luôn chủ động trong việc khai thác, cung cấp thông 

tin về kiểm soát tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đúng 

theo quy định của pháp luật. 

đ) Việc xử lý người có hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực trong kê khai 

tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; vi phạm 

quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập và vi phạm các quy định khác về 

kiểm soát tài sản, thu nhập: 

Trong kỳ thanh tra, Sở không có trường hợp vi phạm bị xử lý. 

e) Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Nội dung này hiện nay Thanh tra Chính phủ chưa triển khai thực hiện. 

3. Việc xử lý tham nhũng: 

a) Việc xử lý người có hành vi tham nhũng: 

Sở đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 công chức vi 

phạm (theo Quyết định số 44/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/02/2021 về kỷ luật đối 

với công chức Huỳnh Xuân Phong và Quyết định số 154-QĐ/ĐUS ngày 

29/01/2021 thi hành kỷ luật Đảng đồng chí Huỳnh Xuân Phong).  

b) Việc thu hồi tài sản tham nhũng: 

Trong kỳ thanh tra, tại Sở không có trường hợp nào vi phạm về tham 

nhũng phải xử lý thu hồi tài sản. 

3.3. Việc xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng: 

Trong kỳ thanh tra, tại Sở không có trường hợp nào xử lý hành vi khác vi 

phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống 

tham nhũng: 

Trong kỳ thanh tra, Sở đã 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.  

Phần III  

KẾT QUẢ THANH TRA THEO NỘI DUNG ĐƠN TỐ CÁO 

I. Nội dung tố cáo:  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn thanh tra đã có văn 

bản số 01/TB-ĐTT ngày 17/11/2021 đề nghị Sở rà soát, báo cáo một số nội 

dung liên quan đơn thư tố cáo (theo Văn bản số 304/UBND-TCDNC ngày 

29/6/2021 của UBND tỉnh. Theo các nội dung sau:  

1. Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Khai: Chánh Văn phòng Sở kiêm 

Kế toán trưởng để dễ dàng thao túng quyền lực, tiền của phục vụ cho mục đích 
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cá nhân; bổ nhiệm cháu ruột chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở trong khi 

chưa qua thâm niên công tác, đi trễ về sớm, lộng quyền gây bất mãn cho anh em.  

2. Thay đổi vị trí các Phòng liên tục để mang lại lợi ích cá nhân, gây khó 

khăn cho anh em trong công tác di chuyển hồ sơ; tuyển dụng người thân vào 

đơn vị.  

3. Vạch ra kế hoạch mua sắm, sửa chữa, xây dựng giao công trình xây 

dựng cho người thân để phục vụ mục đích tư lợi. 

4. Trong năm tiết kiệm 04 biên chế nhưng cuối năm chia thu nhập tăng 

thêm mỗi người chỉ 500.000 đồng: 

II. Kết quả thanh tra 

1. Việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở đồng thời kiêm kế 

toán trƣởng; và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Sở: 

a) Trường hợp bổ nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Minh Khai giữ chức vụ 

Chánh Văn phòng Sở; đồng thời kiêm kế toán trưởng:  

Theo giải trình của Sở, sau khi thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức theo 

Quyết định số 77/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh, theo đó 

Phòng Kế hoạch – Tài chính sáp nhập vào Văn phòng Sở. Bà Nguyễn Thị Minh 

Khai nguyên là Phó Phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính kiêm Kế toán 

trưởng; sau khi sáp nhập bà Khai được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng theo 

Quyết định số 436/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/12/2018, đồng thời kiêm Kế toán 

trưởng Sở theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 và Quyết định 

bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Sở số 1803/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Để đáp ứng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu số lượng vị trí việc 

làm của Văn phòng Sở được phê duyệt tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 và Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt tại Thông báo số 1378/TB-

SLĐTBXH ngày 06/6/2019 về kết quả rà soát quy hoạch các chức danh Trưởng, 

phó phòng thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trước khi xem xét thực hiện quy 

trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở, tập thể Ban Giám đốc, Ban Chấp hành tổ 

chức họp lấy ý kiến tập thể thống nhất chủ trương xây dựng phương án nhân sự; 

xem xét và quyết định các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện quy 

trình, thủ tục và tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm 

chức danh Chánh Văn phòng Sở theo đúng quy định.  

Qua kiểm tra hồ sơ, Đoàn thanh tra nhận thấy việc bổ nhiệm đối với Bà 

Nguyễn Thị Minh Khai giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở được thực hiện đảm 

bảo trình tự, thủ tục các bước theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-

UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời cũng đã được Tổ 

kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch theo Quyết định số 

264/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận đảm bảo thực hiện đúng quy 

định (Theo biên bản kiểm tra ngày 30/10/2020 của Sở Nội vụ). 



18 

 

 

Việc tạm thời phân công Bà Khai kiêm nhiệm Kế toán trưởng Sở theo 

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh đã được sự thống nhất của Tập thể Lãnh 

đạo Sở để duy trì hoạt động thường xuyên của Bộ phận Kế hoạch – Tài chính 

thuộc Văn phòng Sở, phục vụ tốt công tác lập Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, 

cũng như đáp ứng triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của 

ngành.  

Tuy nhiên, qua kiểm tra nhận thấy việc phân công Bà Khai, Chánh Văn 

phòng Sở kiêm nhiệm Kế toán trưởng là chưa phù hợp theo quy định pháp luật 

theo khoản 3, Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật Kế toán về những trường hợp không được làm kế toán: “Người đang 

làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường 

xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán”. Nội dung này đã được 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu tại Thông báo số 08-TB/UBKTTU ngày 

09/9/2021  

b) Trường hợp bổ nhiệm ông Hà Đức Vinh giữ chức vụ Phó Chánh Văn 

phòng Sở: 

 Quan xem xét giải trình của Sở cũng như hồ sơ, lý lịch công chức tại Sở 

nhận thấy Giám đốc Sở và ông Hà Đức Vinh không có quan hệ họ hàng thân 

thích; đồng thời việc bổ nhiệm ông Hà Đức Vinh giữ chức vụ Phó Chánh Văn 

phòng Sở được thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 

20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Do đó, nội dung tố cáo nêu trên là 

không có cơ sở. 

 2. Việc chuyển đổi vị trí công tác, công tác tuyển dụng từ 2019 đến 

nay: 

a) Việc thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ Nghị định 59/NĐ/2019/NĐ- CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham 

nhũng, Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ LĐTBXH 

về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các 

lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về quy định 

thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Sở đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, đối chiếu danh mục các vị 

trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc 

ngành Lao động – Thương binh và Xã hội để đề xuất thực hiện chuyển đổi. Qua 

đó, Sở đã ban hành các Quyết định về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tại các phòng chuyên môn 

khối hành chính Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo đúng theo quy định 



19 

 

 

hiện hành.  Kết quả, năm 2019-2020: Không có trường hợp chuyển đổi vị trí 

công tác (Lý do Sở mới thực hiện tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 

đơn vị và thực hiện hoàn thành trong 2019, nên cần ổn định trong công tác tổ 

chức bộ máy để hoạt động đảm bảo và hoàn thành các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh giao). 

b) Kết quả thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức: 

 Trong năm 2019, Sở đã tổ chức và ban hành Quyết định số 210/QĐ-

UBND ngày 06/6/2019 về kết quả xét tuyển viên chức viên chức năm 2019; qua 

đó, có 20 trường hợp trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực 

thuộc Sở; đồng thời, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành thực hiện các 

thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành. Trong năm 2020, không 

có trường hợp viên chức được tuyển dụng. 

Trong năm 2020 đơn vị đã tiếp nhận 04 công chức trúng tuyển thông qua 

kỳ thi tuyển công chức do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức về công tác tại đơn vị 

được bố trí, phân công đảm bảo theo vị trí việc làm cần tuyển dụng và đúng theo 

quy định hiện hành. 

3. Việc thực hiện chế độ tiết kiệm kinh phí và chia thu nhập tăng 

thêm hàng năm cho cán bộ, công chức, ngƣời lao động thuộc Sở. 

Sở được giao khoán kinh phí quản lý hành chính tại Quyết định số 

100/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định 

mức phân bổ và chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, 

thành phố và xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở số biên chế hành chính được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm và công tác triển khai thực hiện tốt quy chế 

chi tiêu nội bộ, công tác lập dự toán lồng ghép các hoạt động vào chương trình, 

dự án, …nên hàng năm Sở đều tiết kiệm kinh phí tự chủ chi các hoạt động phúc 

lợi tập thể, chi khen thưởng và chi thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao 

động. 

Việc thực hiện sử dụng kinh phí tự chủ tiết kiệm được để chi các hoạt 

động phúc lợi, khen thưởng và chi thu nhập tăng thêm được quy định cụ thể 

trong quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó, chi các hoạt động phúc lợi tập thể được 

thực hiện bằng hình thức khoán chi trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Sở và 

được sự thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở (chủ yếu chi hỗ trợ công 

chức, người lao động trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, 2/9 và tết dương lịch); 

việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm được thực hiện vào thời điểm cuối năm, 

không thực hiện bằng hình thức khoán chi mà số tiền chi cho mỗi công chức, 

người lao động được xác định dựa trên quỹ tiền lương dự kiến trả thu nhập tăng 

thêm, hệ số lương của từng công chức, hệ số hoàn thành nhiệm vụ trong năm.  

Theo giải trình của Sở về nội dung tố cáo “việc tiết kiệm 04 biên chế 

nhưng chỉ chi thu nhập tăng thêm 500.000đ/người”:  

 - Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ năm 2020: (sau khi trừ tiết kiệm 

10% chi thường xuyên và 70% đi công tác, tổ chức hội nghị kinh phí tự chủ còn 

lại 06 tháng cuối năm 2020): 5.851.974.097 đồng, trong đó: 
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 - Số kinh phí thực hiện: 5.705.554.108 đồng. 

 - Số kinh phí tiết kiệm được: 146.419.989 đồng. 

 Trong đó: 

 + Tiết kiệm từ quỹ lương: 122.870.654  đồng (04 người); 

 + Tiết kiệm từ định mức quản lý hành chính: 23.549.335 đồng. 

 - Việc tiết kiệm dùng để chi cho khen thưởng, phúc lợi và thu nhập tăng 

thêm,  cụ thể như sau: 

+ Chi khen thưởng, số tiền: 47.791.000đồng 

+ Chi các hoạt động phúc lợi tập thể: 56.100.000 đồng, gồm: hỗ trợ 30/4, 

1/5 là 42.000.000 đồng/42 người, chi hỗ trợ tết dương lịch 14.100.000 đồng/48 

người. 

 + Chi thu nhập tăng thêm là 42.528.989 đồng/47 người;  

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc thực hiện chế độ tiết 

kiệm kinh phí và chia thu nhập tăng thêm hàng năm cho cán bộ, công chức, 

người lao động thuộc Sở là phù hợp theo quy định hiện hành. Nội dung tố cáo 

nêu trên là không có cơ sở. 

4. Về mua sắm, sửa chữa tài sản và xây dựng công trình do Sở làm 

Chủ đầu tƣ: 

Năm 2019-2020 Sở làm chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án mua 

sắm, sửa chữa tài sản sau: 

- Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần tỉnh Ninh Thuận: chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015 chuyển 

sang tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. 

- Dự án Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm cai nghiện bắt buộc 

thành Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa chức năng tỉnh Ninh Thuận: dự án được 

lập từ năm 2016, trình phê duyệt và bắt đầu bố trí vốn khởi công mới giai đoạn 

2019-2021.  

- Ngoài ra các Dự án: Công trình Chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt 

sỹ tỉnh, Sửa chửa Khu điều dưỡng Người có công, Công tác mộ và nghĩa trang 

liệt sỹ tỉnh, Nâng cấp kho lưu trữ và mua sắm trang thiết bị lưu trữ hồ sơ người 

có công. Đây là các dự án sử dụng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và địa 

phương, gồm các hạng mục xây lắp và mua sắm thiết bị được Ngân sách tỉnh và 

Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán hàng năm trong nhiều năm qua để 

duy trì thường xuyên công tác chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, 

sửa chữa, cải tạo và bổ sung tài sản trang thiết bị thường xuyên để phục vụ tốt 

công tác điều dưỡng Người có công, lưu trữ hồ sơ Người có công, Công tác mộ 

và nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 

-Và một số dự án: Sửa chữa trụ Sở làm việc Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội (năm 2019), Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện tại 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (Vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương không 
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phân bổ tập trung mà phân bổ thực hiện trong 02 năm 2019-2020), Nâng cấp, 

sửa chữa mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ cho công tác phát triển hệ thống 

trợ giúp xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội (năm 2019): từ nguồn vốn Trung 

ương hỗ trợ có mục tiêu. 

Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ dự án xây dựng cơ bản do Sở làm 

chủ đầu tư cho thấy: 

a) Gói thầu số 23: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thiết bị của Dự án Cải tạo, 

nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm cai nghiện bắt buộc thành Trung tâm cai nghiện 

tổng hợp đa chức năng tỉnh, các hạng mục bổ sung (năm 2020): 

-  Giá gói thầu: 2.671.300.400đồng. 

- Nguồn kinh phí:  

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong 

nước; qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng : Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp : 90 Ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

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

- Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sơn Tùng, với giá trị trúng thầu 

là:2.660.355.000 đồng. 

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu cho thấy: 

Việc mua sắm trang thiết bị y tế có 02 thiết bị là Máy xét nghiệm huyết 

học (đơn giản) có giá trị 298.000.000 đồng và máy xét nghiệm nước tiểu (đơn 

giản) có giá trị 26.900.000 đồng không thuộc danh mục quy định tại Quyết định 

số 1541/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội về ban hành danh mục trang thiết bị, phương tiện của cơ sở cai 

nghiện ma túy và Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT, ngày 17/06/2002 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở- tiêu chuẩn 

ngành. Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT, 

ngày 31/12/2010 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế  về hướng dẫn quy trình cai 

nghiện cho người nghiện ma túy thì việc mua sắm 02 trang thiết bị này là cần 

thiết phục vụ cho công tác khám sàng lọc đối tượng tiếp nhận. Mặt khác, theo 

quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư Liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-

BYT, ngày 31/12/2010 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế quy định: “ Xét nghiệm, 

phát hiện chất ma túy và các chất xét nghiệm khác theo chỉ định của bác sĩ”. 

Hiện tại Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa chức năng tỉnh chưa tuyển dụng được 

bác sĩ, chỉ có Kỹ thuật viên xét nghiệm (tên Hồ Văn Điệp đã được cử đi đào tạo 

và được cấp bằng cử nhân xét nghiệm vào ngày 02/06/2020) nhưng đến nay 

chưa thực hiện các ca xét nghiệm nào do vướng vào quy định xét nghiệm phải 

có bác sỹ chỉ định nêu trên. Do đó, kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng từ ngày 26/02/2021 đến thời điểm kiểm tra ngày 25/11/2021 là khoảng 09 

tháng mà các trang thiết bị trên vẫn còn lưu kho chưa sử dụng. Việc chưa kịp 
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thời đưa vào sử dụng 02 trang thiết bị y tế nêu trên là chưa đảm bảo hiệu quả 

sử dụng theo mục tiêu của Dự án đã đề ra.  

Theo giải trình của Sở: Với mong muốn được trang bị đầy đủ các trang 

thiết bị để phục vụ toàn diện theo mô hình Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa 

chức năng tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thực hiện Đề án đổi mới 

công tác cai nghiện ma túy theo chủ trương của Chính phủ, cũng như đảm bảo 

thực hiện đúng quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy theo Thông tư liên 

tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT. Sở cũng đã ban hành Kế hoạch xét 

tuyển viên chức trong năm 2019, trong đó có 01 vị trí Bác sĩ trị liệu tại Cơ sở 

Cai nghiện ma túy tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình xét tuyển, không có ứng viên 

nộp hồ sơ; việc đào tạo bác sĩ không thể thực hiện trong thời gian ngắn và do  

không dự đoán trước được việc không tuyển dụng được bác sĩ về công tác tại 

Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa chức năng tỉnh nên dẫn đến việc bị động, 

chưa đủ người tại các khâu để sử dụng 02 thiết bị nêu trên. Chính vì vậy, để sớm 

đưa vào hoạt động có hiệu quả 02 trang thiết bị trên, Sở cam kết sẽ chỉ đạo 

Trung tâm cai nghiện ma túy tổng hợp tỉnh khẩn trương tiến hành ký kết hợp 

đồng dịch vụ với các cơ sở y tế đủ điều kiện để có bác sỹ chỉ định xét nghiệm, 

đọc kết quả xét nghiệm đảm bảo theo quy định; đồng thời phân công ông Hồ 

Văn Điệp tiến hành công việc xét nghiệm theo quy trình chuyên môn nghiệp vụ 

đã được đào tạo và hằng năm Trung tâm sẽ bố trí đầy đủ nguồn kinh phí để duy 

trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả 02 trang thiết bị này theo Đề án. 

Về nội dung tồn tại, hạn chế chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng theo mục 

tiêu của Dự án đã đề ra, trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa chức năng 

tỉnh và đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư 

Hoàng Phát Ninh Thuận. 

b) Gói thầu số 04 : mua sắm, lắp đặt thiết bị. Đơn vị trúng thầu chỉ định 

thầu là Công ty TNHH Sơn Tùng, với giá trị chỉ định thầu là 710.957.940 đồng 

(Hệ thống Điện năng lượng mặt trời tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh). 

 Qua kiểm tra thông số trên Inverter tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh cho thấy: 

Công suất phát từ tháng 05/2020 đến ngày 2/12/2021 là: 71.137 MWh; kiểm tra 

bảng đối chiếu quyết toán điện năng bán điện mặt trời trên mái của Nghĩa trang 

Liệt sỹ tỉnh từ tháng 05/2020 đến tháng 11/2021 do Điện lực Phan Rang-Tháp 

Chàm lập, xác định sản lượng điện mặt trời bán cho Điện lực là  là: 40.980 

KWh. Như vậy điện năng tiêu thụ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh  trong 18 tháng sử 

dụng là: 71.137 KWh - 40.980 KWh = 30.157 KWh. Bình quân mỗi tháng Đài 

Liệt sỹ tỉnh tiêu thụ từ điện mặt trời là: 1.675 KWh (theo Biên bản làm việc 

ngày 02/12/2021).  

Qua kiểm tra và theo báo cáo của ông Nguyễn Hoài Long (nhân viên quản 

trang tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh) xác định việc tiêu thụ điện cho các thiết bị 

điện tại Nhà quản trang về ban ngày (tính 06 giờ hoạt động) bình quân mỗi 

tháng sử dụng là: 327 KWh. Như vậy, số điện năng còn lại không thuộc phần sử 
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dụng cho các thiết bị của Nhà quản trang là: 1.675 KWh/tháng - 327 KWh/tháng 

= 1.348 KWh/tháng. Giá trị sản lượng điện năng đã sử dụng trong 18 tháng là: 

1.348 kwh/tháng x 18 tháng x 1.938 đồng/kwh (giá điện tại thời điểm hiện tại) = 

47.023.632 đồng. 

 Qua làm việc với các bên liên quan (theo Biên bản ngày 13/12/2021) xác 

định: Sở, Trung tâm Công tác xã hội đã đồng ý cho Công ty TNHH Sơn Tùng 

được giữ nguyên đấu nối trước đây để sử dụng phần điện năng nói trên và cam 

kết nộp tiền sử dụng đối với sản lượng điện đã tiêu thụ. Vì trước thời điểm 

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh chưa có điện năng lượng mặt trời, Công ty Sơn Tùng là 

đơn vị trúng thầu chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; khi đó, Công ty 

có lắp đặt đồng hồ điện kế phụ riêng sau đồng hồ điện kế chính của Nghĩa trang 

liệt sỹ tỉnh để tính tiền tiêu thụ điện lưới và thanh toán trả hàng tháng cho Điện 

lực Phan Rang- Tháp Chàm. Sau khi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây 

dựng hệ thống điện mặt trời và đấu nối bán điện trên lưới từ tháng 05/2020. Sở 

đã yêu cầu Công ty liên hệ với Điện lực Phan Rang- Tháp Chàm để xin đấu nối 

đồng hồ riêng, tách ra khỏi đồng hồ tổng của Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và trong 

khi chờ Công ty Điện lực khảo sát để tiến hành tách đấu nối đồng hồ riêng; để 

đảm bảo cho việc chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được liên tục, 

Công ty TNHH Sơn Tùng đã xin ý kiến và được Sở, Trung tâm Công tác xã hội 

đồng ý cho tạm thời giữ nguyên hệ thống đấu nối hiện có để đảm bảo cho việc 

tưới nước cây xanh trong khu Nghĩa trang và sẽ có nghĩa vụ nộp tiền đối với sản 

lượng điện  phát sinh trong quá trình sử dụng theo nguyên lý hoạt động của hệ 

thống điện năng lượng mặt trời. Tại thời điểm làm việc với các bên liên quan, 

Đoàn thanh tra xác định Công ty TNHH Sơn Tùng là đơn vị đã sử dụng phần 

điện năng nói trên và cam kết nộp số tiền 47.023.632 đồng vào tài khoản tạm 

giữ của Thanh tra tỉnh. Lý do: chưa kịp thời tính toán, xác định giá trị sản lượng 

(Kwh) điện tiêu thụ để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền theo thỏa thuận  

Như vậy, việc Công ty TNHH Sơn Tùng giữ nguyên hệ thống đấu nối 

hiện có khi phát sinh lắp đặt hệ thống điện mặt trời nêu trên đã có sự thống nhất 

của cơ quan quản lý để đảm bảo cho việc chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt 

sĩ tỉnh xuyên suốt, liên tục trong khi chờ Điện lực tách đấu nối ra đồng hồ riêng. 

Tuy nhiên Công ty TNHH Sơn Tùng đã chưa kịp thời tính toán, xác định giá trị 

sản lượng (Kwh) điện năng tiêu thụ được từ hệ thống điện năng lượng mặt trời 

phát ra tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền theo thỏa 

thuận. Trách nhiệm này thuộc về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Công ty 

TNHH Sơn Tùng.  

 

Phần IV 

KẾT LUẬN, KIẾN NGH  

 I. Kết luận: 

 1. Ƣu điểm: 
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Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020, Sở Lao động- Thương binh và 

Xã hội đã thực hiện tương đối 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 đối với 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 xây dựng kế hoạch thanh tra 

và tiến hành thanh tra có trọng tâm, trong điểm; đã kịp thời xử lý và giải quyết 

phản ánh, tố cáo của doanh nghiệp; 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 còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

a) Về công tác Thanh tra: 

- Việc sắp xếp tài liệu trong hồ sơ chưa theo nội dung và theo nhóm được 

quy định tại Điều 5, Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của 

Thanh tra Chính phủ về ban hành quy chế việc lập quản lý hồ sơ Thanh tra, hồ 

sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Trách nhiệm này thuộc về Chánh Thanh tra sở trong công tác lập và quản 

lý hồ sơ thanh tra. 

b) Về công tác tiếp công dân: 

- Trong nội quy tiếp công dân của Sở có ghi: Giám đốc Sở không thể tiếp 

dân đã định thì Giám đốc Sở ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp dân và sau 

đó có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc Sở là chưa đúng với quy địnhtheo 

khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định: “Trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân không được ủy quyền cho cấp 

phó”. 

-Việc tiếp công dân có mở sổ tiếp công dân đúng theo quy định tại Thông 

tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ nhưng không 

có chữ ký của công dân đến ký trong sổ tiếp công dân theo khoản 2 Điều 10 

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.  

-Việc ghi chép nội dung, ý kiến của người dân trong Sổ tiếp công dân 

thường xuyên cần ghi rõ về nội dung tiếp.  
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- Chưa mở sổ tiếp công dân riêng cho Lãnh đạo Sở. 

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc sở và Chánh Thanh tra sở trong 

công tác tiếp công dân. 

c) Về công tác khiếu nại, tố cáo: 

- Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết tố cáo của một vài vụ việc cho thấy hồ sơ 

có ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo là chưa đúng theo khoản 3 Điều 8 và khoản 

1, 2 Điều 56 của Luật tố cáo bởi vì các thông tin về họ tên, địa chỉ của người tố 

cáo không được tiết lộ danh tính chỉ được ghi đơn tố cáo của công dân. 

- Việc sắp xếp hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo và xử lý các loại 

đơn kiến nghị chưa đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 quy chế về Lập, quản lý hồ 

sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo ban hành kèm theo 

Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ 

sơ giải quyết tố cáo và khoản 2, Điều 26 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 

30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo. 

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc sở và Chánh Thanh tra sở trong 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

d) Về công tác phòng, chống tham những: 

- Sở chưa thực hiện công khai việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai theo 

quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, 

quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

- Sở chưa thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2020 theo Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, 

Chánh văn phòng và bộ phận tài vụ của Văn phòng Sở. 

đ) Về kết quả thanh tra theo nội dung đơn thư tố cáo: 

- Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Khai, Chánh Văn phòng sở kiêm 

nhiệm Kế toán trưởng là chưa phù hợp theo quy định pháp luật.  

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh 

Ninh Thuận trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức. 

- Việc chưa sử dụng 02 trang thiết bị y tế (Máy xét nghiệm huyết học và 

máy xét nghiệm nước tiểu) nêu trên là chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng theo mục 

tiêu của Dự án.  



26 

 

 

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Hoàng Phát 

Ninh Thuận; Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa chức năng tỉnh. 

- Công ty TNHH Sơn Tùng đã chưa kịp thời tính toán, xác định giá trị sản 

lượng (Kwh) điện năng tiêu thụ được từ hệ thống điện năng lượng mặt trời phát 

ra tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền theo thỏa thuận. 

Như vậy, Công ty TNHH Sơn Tùng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa 

vụ đã cam kết tại Biên bản làm việc với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 

vào ngày 15/4/2020. 

Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH Sơn Tùng và Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội. 

II. Kiến nghị: 

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

tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 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 IV Kết 

luận, kiến nghị này. Cụ thể như sau: 

a) Về công tác thanh tra: 

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở thực hiện việc sắp xếp tài liệu trong hồ sơ 

thanh tra đảm bảo theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP 

ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về ban hành quy chế việc lập quản lý 

hồ sơ Thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

b) Về công tác tiếp công dân: 

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở bổ sung, điều chỉnh Nội quy tiếp công dânvề 

trách nhiệm của Giám đốc sở trong tiếp công dân theo quy định khoản 2 Điều 18 

Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định; ghi chép nội dung tiếp công dân theo 

khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ;ghi chép đầy đủ nội dung, ý kiến của người dân trong Sổ tiếp công 

dân thường xuyên; mở sổ tiếp công dân riêng cho Lãnh đạo Sở.  

c) Về công tác khiếu nại, tố cáo: 

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở thực hiên đúng theo khoản 3 Điều 8 và khoản 

1, 2 Điều 56 của Luật tố cáo về không  tiết lộ danh tính đơn tố cáo của công 

dân;sắp xếp hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo và xử lý các loại đơn kiến 

nghị chưa đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 quy chế về Lập, quản lý hồ sơ thanh 

tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo ban hành kèm theo Quyết 
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định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ 

Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ 

giải quyết tố cáo và khoản 2, Điều 26 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 

30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo.  

d) Về công tác phòng, chống tham những: 

Chỉ đạo Chánh Văn phòng sở và bộ phận tài vụ của Văn phòng Sở thực 

hiên nghiêm túc công khai, minh bạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo 

quy định; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và thực hiện công khai bổ sung theo quy 

định. 

đ) Đề nghị Giám đốc Sở khắc phục ngay các nội dung theo đơn thư tố 

cáo: 

- Khắc phục ngay việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Khai, Chánh Văn 

phòng sở kiêm nhiệm Kế toán trưởng chưa đúng quy định pháp luật.  

- Khẩn trương chỉ đạo Trung tâm cai nghiện tổng hợp đa chức năng tỉnh 

tiến hành đưa máy xét nghiệm huyết học và máy xét nghiệm nước tiểu đi vào 

hoạt động như phương án cam kết nêu trên để đảm bảo sử dụng có hiệu quả 02 

trang thiết bị này theo mục tiêu của Dự án trong thời gian sớm nhất;  

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định, có 

hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

ban hành và tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng tài sản công theo quy 

định pháp luật; 

- Yêu cầu Công ty TNHH Sơn Tùng:  

+ Khẩn trương nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số 

3949.0.1077400 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, với số tiền: 47.023.632 đồng do 

chưa kịp thời tính toán, xác định giá trị sản lượng (Kwh) điện năng tiêu thụ được 

từ hệ thống điện năng lượng mặt trời phát ra tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền theo thỏa thuận, sau khi có quyết định thu hồi của Chánh 

Thanh tra tỉnh.  

 + Khẩn trương liên hệ Điện lực Phan Rang- Tháp Chàm để thực hiện đấu 

nối lưới điện riêng, độc lập để phục vụ tưới cây xanh tại nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh 

theo hợp đồng. 

- Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan 

đến các tồn tại, hạn chế đã nêu trên. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 

thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra ít nhất 15 ngày liên tục tại trụ sở 

làm việc; xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu và báo cáo 

kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố Kết 

luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về thực hiện Kết luận thanh tra. 
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Trên đây là kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm 

của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thực hiện pháp luật về thanh tra, 

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

Giao Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh  giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kết luận này./. 

 

Nơi nhận:           KT.CHÁNH THANH TRA 

-Thanh tra Chính phủ;                                                            PHÓ CHÁNH THANH TRA 
-Cục II. TTCP; 
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-Chánh Thanh tra;   
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