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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THANH TRA TỈNH 

 

Số:        /TB-KL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

       Điện Biên, ngày      tháng 11 năm 2019  

 
           

THÔNG BÁO  

Kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của Luật 

Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham 

nhũng; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng thuộc 

thẩm quyền Giám đốc sở Công Thương, tỉnh Điện Biên 

 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy 

định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 

ngày 29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra. 

  Ngày 31/10/2019, Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành Kết luận thanh tra 

số 442/KL-TTr, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của Luật 

Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng; 

việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền 

Giám đốc sở Công Thương, tỉnh Điện Biên. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên thông báo Kết luận thanh tra như sau: 

1. Những mặt làm được 

 Trong những năm qua việc triển khai thực hiện các quy định của pháp 

luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống 

tham nhũng và các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng được Giám đốc Sở 

Công Thương quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhằm thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ chính trị được giao cho ngành; cụ thể như sau: 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và  Phòng, chống 

tham nhũng được Giám đốc Sở quan tâm thường xuyên; đã chỉ đạo triển khai 

đầy đủ các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng tới đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị để thực 

hiện, nhằm phát huy trách nhiệm, nâng cao ý thức và hiệu quả trong thực thi 

nhiệm vụ, công vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo sự 

chuyển biến căn bản trong công tác phòng ngừa tham nhũng theo quy định 

của pháp luật. 

Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan; hàng năm đã chỉ đạo triển khai việc kê khai tài sản thu nhập của 

công chức, viên chức kịp thời; công tác báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo 

theo quy định. 

Công tác quản lý đầu tư, xây dựng đã bám sát các quy định của pháp 

luật về đầu tư và xây dựng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định 
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pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng; kết quả đầu tư đã góp phần đẩy nhanh 

phát triển hạ tầng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo quý, năm và báo cáo đột 

xuất theo Thông tư số 03/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ 

và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh. 

2. Khuyết điểm, vi phạm, tồn tại qua thanh tra 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện các quy định về kê 

khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức có nội dung chưa tuân thủ 

đúng trình tự, thủ tục quy định; một số bản kê khai của Người có nghĩa vụ kê 

khai chưa đảm bảo các thông tin theo hướng dẫn. 

Trong công tác quản lý đầu tư: Công tác lập, thẩm định, kiểm tra rà soát 

hồ sơ dự toán một số gói thầu còn có sự sai sót về đơn giá, khối lượng. 

 Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp thuộc Dự án cấp điện nông thôn 

từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020, cấp điện cho các 

hộ dân bản của các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ chậm. 

3. Nguyên nhân của các khuyết điểm, vi phạm 

Công tác chỉ đạo, kiểm tra của Giám đốc sở Công Thương về công tác 

phòng, chống tham nhũng đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc có nội dung chưa toàn diện. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

các phòng chuyên môn trong việc tham mưu, hướng dẫn, việc tiếp nhận bản 

kê khai, tiến hành công khai, xác nhận bản kê khai, kiểm soát bản kê khai và 

kế hoạch công khai tài sản, thu nhập còn có nội dung chưa đầy đủ. 

Việc nghiên cứu, thực hiện trách nhiệm cá nhân trong kê khai tài sản, thu 

nhập của một số công chức, viên chức còn sơ sài, chưa quan tâm đúng mức, 

dẫn đến một số sai sót. 

Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp điện chậm do vướng mắc trong 

công tác thực hiện kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng liên quan 

đến dự án. 

4. Kiến nghị 

Qua thanh tra đã kiến nghị Giám đốc sở Công Thương: 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của 

cơ quan, đơn vị, chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ thực hiện đúng trình tự, thủ 

tục về kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở. 

Hướng dẫn, yêu cầu Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê 

khai, giải trình trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, về tài sản thu nhập 

hàng năm theo quy định. 

Chỉ đạo Ban quản lý dự án Sở Phối hợp với các cơ quan có liên quan để 

tham mưu, đề xuất tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 
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Gói thầu xây lắp thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2014-2020, cấp điện cho các hộ dân bản của các xã trên 

địa bàn huyện Nậm Pồ. 

 Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền vi phạm tại các dự án đầu tư 

xây dựng: 68.354.000 đồng (Sáu tám triệu, ba trăm năm tư ngàn đồng chẵn).  

Trên đây là nội dung Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực 

hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây 

dựng thuộc thẩm quyền Giám đốc sở Công Thương, tỉnh Điện Biên./.       

                          

       Nơi nhận: 

- Văn phòng (Trang TTĐT); 

- Lưu: Hồ sơ thanh tra                                                                                                                                                

- Lưu: VT, TH, HSTTr.                                                

 

   CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

      Phan Văn Thống 

 
 


		thongpv.tt@dienbien.gov.vn
	2019-11-06T13:45:33+0700


		2019-11-06T13:54:35+0700


		2019-11-06T13:55:31+0700


		thanhtratinh@dienbien.gov.vn
	2019-11-06T13:59:26+0700




