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KẾT LUẬN THANH TRA
về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thực hiện Quyết định thanh tra số 67/QĐ-SKHCN ngày 24/3/2022 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc Thanh tra Thực
hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng.
Đoàn thanh tra phòng, chống tham nhũng đã tiến hành thanh tra tại Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: BN1-42 Võ Thị Sáu, phường Thống
Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 29/4/2021 của Trưởng đoàn thanh tra.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai kết luận như sau:
I. Khái quát chung:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ.UBT ngày
03/01/1987 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng tỉnh Đồng Nai và hiện hoạt động theo Quyết định số 153/QĐ-SKHCN
ngày 15/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định
tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Tổng số công chức trong Chi cục là: 09 công chức. Trong đó bao gồm 1
Chi cục trưởng và 1 Phó Chi cục trưởng và 7 công chức phụ trách công tác
chuyên môn. Về cơ cấu tổ chức, không có cơ cấu phòng.
II. Kết quả kiểm tra xác minh:
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
1.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham
nhũng (viết tắt là PCTN) theo quy định
- Trong kỳ thanh tra Chi cục TĐC đã xây dựng Kế hoạch phòng chống
tham nhũng và triển khai trong đơn vị mình, cụ thể:
Năm 2021, Chi cục TĐC ban hành kế hoạch số 17/KH-TĐC ngày
23/02/2021 Kế hoạch PCTN năm 2021
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Năm 2022, Chi cục TĐC ban hành kế hoạch số 13/KH-TĐC ngày
28/01/2022 Kế hoạch PCTN năm 2022.
1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN
Trong kỳ thanh tra, lãnh đạo Chi cục đã sao gửi, tuyên truyền các văn bản
về PCTN đến các công chức của Chi cục trên hệ thống Văn phòng điện tử, đăng
tải trên website của Chi cục (http://tdc-dongnai.gov.vn/Pages/noi-dung-thongbao.aspx?NoticeID=29). Cụ thể:
- Kế hoạch số 1596/KH-SKHCN ngày 24/9/2019 về việc thực hiện Đề án
“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.
- Kế hoạch PCTN của Chi cục số 13/KH-TĐC ngày 28/01/2022.
1.3. Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức
và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Về công khai TTHC: Chi cục TĐC đã thực hiện công khai 11 thủ tục
hành chính thuộc Chi cục TĐC giải quyết theo Quyết định số 105/QĐ-UBND
ngày 13/01/2020; Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 và Quyết định
số 530/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 trên website dịch vụ công của tỉnh, cổng
thông tin điện tử của Sở và website của Chi cục (tdc-dongnai.gov.vn). Kiểm tra
thực tế trên website dịch vụ công của tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở và của
Chi cục TĐC đã thực hiện công khai theo quy định.
- Công khai tài chính và mua sắm tài sản công: Trong kỳ thanh tra, Chi cục
TĐC không thực hiện mua sắm tài sản công; hàng năm, thực hiện công khai
bảng dự toán kinh phí thu chi ngân sách hàng quý, 6 tháng, năm thông qua hình
thức công khai tại bảng thông báo của đơn vị và mục thông tin chỉ đạo tại
website của Chi cục.
- Công khai về tổ chức, cán bộ: Công khai các chế độ (nâng lương, thi đua
khen thưởng) trên hệ thống I-Office của cơ quan. Kiểm tra thực tế trên văn
phòng điện tử I-Office cho thấy lãnh đạo Chi cục đã thực hiện triển khai văn bản
liên quan chế độ nâng lương đến toàn thể công chức Chi cục.
1.4. Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
Trong năm 2021, Chi cục TĐC đã căn cứ vào các quy định hiện hành về
các tiêu chuẩn, chế độ, định mức để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tại Quyết
định số 05/QĐ-TĐC ngày 25/3/2021. Trong năm 2022 Chi cục TĐC tiếp tục
thực hiện Quy chế này và không xây dựng mới hay sửa đổi, bổ sung.
Các nội dung chi, mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ tại Quyết định số
05/QĐ-TĐC ngày 25/3/2021 của Chi cục TĐC đều đảm bảo theo quy định pháp
luật.
Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ như sau:
- Thanh toán tiền điện tháng 12/2021
- Thanh toán tiền cước điện thoại tháng 12/2021
- Thanh toán chi thu nhập tăng thêm năm 2021.
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- Thanh toán công tác phí tháng 01/2022.
Các hồ sơ trên đáp ứng theo quy chế chi tiêu nội bộ tại Quyết định số
05/QĐ-TĐC đã ban hành
1.5. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;
- Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn theo Điều
20 Luật PCTN 2018: Lãnh đạo Chi cục đã quán triệt đến toàn thể công chức
theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 7/9/2021 về quy chế văn hóa công sở
tại Sở KH&CN.
- Việc thực hiện các quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo Điều 22
Luật PCTN 2018: Hàng năm, Chi cục phối hợp Văn phòng Sở báo cáo việc thực
hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng theo quy định. Trong năm 2021 Chi
cục chưa có trường hợp nhận quà tặng và tặng quà sử dụng ngân sách nhà nước.
- Việc kiểm soát xung đột lợi ích theo Điều 23 Luật PCTN 2018:
+ Những trường hợp xung đột lợi ích tại đơn vị (Điều 29 mục III chương
IV Nghị định 59/2019/NĐ-CP): Không có phát sinh.
+ Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích (Điều 30
mục III chương IV Nghị định 59/2019/NĐ-CP): Không có phát sinh.
1.6. Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn;
Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số
150/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định danh mục các vị trí công tác, thời
hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và
Kế hoạch số 250/KH-SKHCN ngày 21/02/2020, Chi cục đã ban hành Quyết
định số 04/QĐ-TĐC ngày 27/4/2020 và Quyết định số 05/QĐ-TĐC ngày
27/4/2020 giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách công tác giải quyết thủ tục hành
chính đối với ông Nguyễn Minh Thăng và ông Võ Hoàng Phúc.
Trong năm 2021 Chi cục TĐC tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định
số 04/QĐ-TĐC ngày 27/4/2020 và Quyết định số 05/QĐ-TĐC ngày 27/4/2020.
1.7. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ
trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt
- Về cải cách hành chính
+ Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ
tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công
việc: Trong năm 2021. Chi cục TĐC đã phối hợp Thanh tra Sở rà soát tham mưu
UBND tỉnh bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo
lường chất lượng đối với 3 quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục Cấp mới/bổ
sung/cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Quyết định số
530/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc công bố TTHC và quy trình nội bộ, quy
trình điện tử thực hiện TTHC bị bãi bỏ Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành khoa học
công nghệ tỉnh Đồng Nai)
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+ Công tác giải quyết TTHC: Không có hồ sơ trễ hạn. Số lượng hồ sơ giải
quyết
TTHC
từ
ngày
01/01/2022
đến
31/03/2022:
trên
dichvucong.dongnai.gov.vn là 24 hồ sơ, trên dichvucong.most.gov.vn là 701 hồ
sơ.
+ Việc tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản
lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị: Lãnh đạo Chi cục đã thực
hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho toàn thể công chức của Chi cục. Trong năm
2021, Chi cục đã lập ban kiểm kê tài sản theo Quyết định số 22/QĐ-TĐC ngày
31/12/2021 và công khai dự toán tại Quyết định số 21/QĐ-TĐC ngày
31/12/2021 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục
TĐC.
+ Thực hiện quy định về quản lý tài sản công: Phân công nhiệm vụ cụ thể
cho công chức đảm trách và thực hiện theo các quy định hiện hành.
+ Thực hiện quy định về phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí
tiết kiệm chi thường xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL trực thuộc đơn vị:
Theo Quy chế chi tiêu nội bộ số 05/QĐ-TĐC ngày 25/3/2021, Chi cục TĐC
thực hiện việc phân phối kết quả tài chính theo Quy chế đã đề ra.
+ Những biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đối với đội ngũ công
chức; quy định về vị trí việc làm trong đơn vị mình: Tập thể Chi cục thường
xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xử lý công việc và tạo điều kiện cho
tất cả công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khi
có kế hoạch hoặc thông báo của các cơ quan có thẩm quyền.
+ Thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính: Việc ứng dụng khoa
học công nghệ trong quản lý, hệ thống quản lý dữ liệu đối với những nhiệm vụ
của đơn vị. Đối với công việc nội bộ, Chi cục sử dụng và khai thác trên hệ thống
Văn phòng điện tử, đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính, Chi cục khai
thác 100% hệ thống Egov, một cửa quốc gia ở mức độ 4.
+ Thanh toán không dùng tiền mặt
* Các khoản thu, chi có giá trị lớn của đơn vị đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ
tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính
phủ: Tất cả các khoản thu, chi đều thực hiện theo phương thức chuyển khoản
đúng theo quy định pháp luật.
* Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên: Các
khoản chi lương và các chi khác cho công chức Chi cục đều thông qua tài khoản
cá nhân theo quy định.
1.8. Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham
nhũng: Không có phát sinh đơn.
1.9. 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
PCTN.
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- Thực hiện kết luận thanh tra số 198/KL-TTra ngày 01/8/2019, Chi cục
TĐC, Trung tâm KTĐC (trực thuộc Chi cục TĐC) đã thực hiện khắc phục các
kiến nghị của Đoàn thanh tra và đã có báo cáo gửi về Thanh tra Sở theo quy
định.
- Tại thời điểm thanh tra Chi cục TĐC cũng đã cung cấp được các báo cáo
khắc phục gồm: Báo cáo số 0171/TĐC ngày 15/8/2019; Báo cáo số 504/BCKTĐC ngày 07/10/2019; Văn bản số 86/TĐC ngày 24/8/2020; Văn bản số
87/TĐC ngày 31/8/2020.
2. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, gồm các
nội dung sau đây:
a) Việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Thực hiện Văn bản số 2348/SKHCN-VP ngày 02/12/2021 của Sở Khoa
học và Công nghệ về việc lập danh sách, công chức viên chức thuộc diện phải
kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ và
qua rà soát quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu
nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chi cục
TĐC đã thực hiện lập danh sách đối tượng phải thực hiện kê khai gồm:
STT

Họ và tên

Chức vụ
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Phan Thị Hồng Thái

Kế toán

Bản kê khai đã được chuyển giao cho Văn phòng Sở và được công khai
theo quy định.
- Danh sách đối tượng bị xác minh, kết luận việc xác minh: không có
- Danh sách đối tượng kê khai bổ sung, kê khai phục vụ công tác cán bộ
(Theo khoản 2, 4 Điều 36 Luật PCTN 2018): không có
b) Việc xác minh tài sản, thu nhập và công khai Kết luận xác minh tài sản,
thu nhập: Trong kỳ thanh tra, Chi cục không có công chức nào trong diện xác
minh tài sản, thu nhập.
3. Việc xử lý tham nhũng, gồm các nội dung sau đây:
a) Việc xử lý người có hành vi tham nhũng;
Trong kỳ thanh tra: Không phát sinh
b) Việc thu hồi tài sản tham nhũng;
Trong kỳ thanh tra: Không phát sinh
c) Việc xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.
Trong kỳ thanh tra: Không phát sinh
4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN:
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Chi cục TĐC đã thực hiện báo cáo công tác PCTN định kỳ gửi về Sở thông
qua Thanh tra Sở theo quy định (Báo cáo số 58/BC-TĐC ngày 24/5/2021; Báo
cáo số 106/BC-TĐC ngày 29/11/2021)
III. Kết luận
Trong kỳ thanh tra, lãnh đạo Chi cục TĐC đã lãnh đạo đơn vị đã chấp hành
nghiêm các quy định của Luật PCTN, các quy định của Sở trong thực hiện
nhiệm vụ, công vụ về công tác PCTN. Bên cạnh đó đơn vị còn một số nội dung
cần hoàn thiện như: Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN
thì đề nghị Chi cục TĐC hằng năm cần tăng cường hơn nữa công tác phổ biến
pháp luật nhất là các quy định pháp luật có liên quan về PCTN thông qua nhiều
hình thức khác nhau như phổ biến trên văn phòng điện tử, thông qua facebook,
zalo....
IV. Các biện pháp đã xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:
Không
V. Kiến nghị các biện pháp xử lý:
Không./.
Nơi nhận:
- Chi cục TĐC;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Đoàn Thanh tra;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Tấn Đạt

