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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƢ PHÁP
Số: 1897/BC-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10
và phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
Tiếp nhận Công văn số 532/TTT-PCTN ngày 29/8/2019 của Thanh tra tỉnh
về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2019;
Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THÁNG 10
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng
a) Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên:
Sở tiếp tục triển khai Kế hoạch số 283/KH-STP ngày 18/02/2019 công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 269/KH-STP ngày
18/02/2019 thực hiện Chương trình trọng tâm công tác nội chính và phòng,
chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 811/KH-STP ngày 25/4/2019 triển
khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Kế hoạch số
653/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2019 và Chương trình số 260-CTr/TU ngày 05/3/2019 của Tỉnh ủy
Ninh Thuận công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chỉ
thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công
tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
b) Sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 01/4/2016 của
Đảng ủy Sở Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và
Kế hoạch số 225/KH-STP ngày 04/3/2016 của Sở Tư pháp về việc thực hiện Chỉ
thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Báo cáo số 1856/BC-STP
ngày 09/10/2019 kết quả thực hiện, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 50 năm
thực hiện di chúc Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN
Lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, Lãnh đạo Sở tiếp tục quán triệt các
văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN như Luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị định
78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập,
các quy định về thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, Chỉ thị số 50CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 09/02/2017
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của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác nội chính và phòng,
chống tham nhũng; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Tỉnh ủy Ninh
Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí đến
năm 2020; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.
3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại cơ quan;
Sở đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 23/9/2019 về việc phân công
công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng tháng được thực hiện công
khai thông qua cuộc họp đánh giá của các phòng, đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo
Sở.
b) Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
Tiếp tục quán triệt đến các công chức, viên chức Quyết định số 17-QĐ/ĐU
ngày 09/6/2012 của Đảng ủy Sở Tư pháp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg
ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quy chế văn hóa công sở
tại các cơ quan nhà nước; quy định những điều công chức, viên chức không
được làm.
c) Về minh bạch tài sản và thu nhập:
Các khoản thu nhập của công chức, viên chức đều được bộ phận kế toán
niêm yết công khai tại bản thông tin nội bộ cơ quan, đơn vị.
d) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong
đơn vị do mình quản lý, phụ trách:
Thực hiện nghiêm Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày
22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
do mình quản lý, phụ trách; các văn bản của cấp trên về “tham nhũng vặt”; Giám
đốc Sở đã lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, toàn diện trong cơ quan về công tác PCTN
và có sự kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ. Kết quả, trong kỳ không xảy ra trường hợp
tham nhũng hoặc “tham nhũng vặt” trong cơ quan, đơn vị.
đ) Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Tiếp tục triển khai Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 14/01/2018 của Giám đốc
Sở Tư pháp ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ,quản lý và sử dụng tài sản
Sở Tư pháp; các khoản chi của cơ quan đều được thực hiện theo đúng nội dung
Quy chế và văn bản của cấp trên.
e) Cải cách hành chính và đổi mới công tác quản lý:
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND
ngày 10/10/2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc
chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận.
Ban hành các Quyết định: số 79/QĐ-STP ngày 19/9/2019 của Giám đốc Sở
Tư pháp về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cán bộ năm 2018, 2019 và công
tác cải cách hành chính năm 2019; số 83/QĐ-STP ngày 03/10/2019 của Giám
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đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quán triệt thường
xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức thuộc Sở. Do đó
không phát sinh hành vi tham nhũng hoặc “tham nhũng vặt” tại cơ quan, đơn vị.
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019
1. Tiếp tục thực hiện kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính đối
với các phòng và đơn vị thuộc Sở.
2. Thực hiện nghiêm quy chế Dân chủ cơ sở, công khai minh bạch trong
mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.
3. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức
trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Trên đây là kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019, Sở Tư pháp báo cáo Thanh tra tỉnh theo dõi,
tổng hợp./.
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