
 

 

 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-SGTVT Ninh Bình, ngày         tháng 11 năm 2020 

 

 BÁO CÁO  

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021  

 
 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Ninh Bình 

 

Thực hiện Công văn số 445/TTr-TTPCTN ngày 29/10/2020 của Thanh tra 

tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2020, nhiệm vụ năm 2021 phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 

2020, Sở Giao thông vận tải tổng hợp và báo cáo gồm các nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật và các văn bản chỉ 

đạo về phòng, chống tham nhũng được Sở luôn quan tâm và thực hiện tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các hội nghị tổng kết, sơ kết; 

các buổi họp giao ban; in tài liệu gửi các phòng, đơn vị trực thuộc; cập nhật các 

văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng trên website của Sở; sử dụng 

phầm mềm iOffice trong quản lý văn bản để toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức dễ dàng tìm kiếm và cập nhật văn bản liên quan đến công tác chuyên môn 

và công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã xây 

dựng và tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng 

chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 830/KH-SGTVT ngày 22/4/2019 về 

triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 

1843/KH-SGTVT ngày 31/7/2019 về thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 

05/4/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực; Kế hoạch số 2379/KH-SGTVT ngày 17/9/2019 về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà, 

sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…. Chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí và tổ chức thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
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- Tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu năm 

2020, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành công khai quyết toán năm 2019 và dự 

toán ngân sách năm 2020, công khai công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân 

chuyển cán bộ công chức, viên chức tới toàn thể CBCCVC và lao động. 

- Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy 

định; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 

2020; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 03 đồng chí phó trưởng phòng; 

cử 08 công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên 

chính năm 2020 và kiểm tra thông tin những người dự kiến trúng tuyển để bổ 

nhiệm vào ngạch chuyên viên chính; Cử 01 viên chức đi đào tạo trung cấp lý 

luận chính trị hệ không tập trung. Hoàn thành Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

Cảng vụ đường thủy nội địa. Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình cho 01 tập thể và 03 cá nhân.  

 - Sở tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với chế độ hiện 

hành và số kinh phí được cấp, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên trong đơn 

vị. Tiếp tục thực hiện các quy định đã được xây dựng: Quy chế chi tiêu nội bộ 

và quản lý sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

Các phòng chuyên môn của Sở đã tự giác chấp hành tốt các quy định trên. Chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các chế độ, 

định mức, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Nhà nước. Đảm bảo thực hiện chế 

độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Sở quản lý; giải 

quyết kịp thời các chế độ nghỉ việc, nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ phép, 

chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. 

- Việc tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2020 của Sở sẽ được thực 

hiện khi có hướng dẫn cụ thể của Thanh tra Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2020 theo Kế hoạch đã 

được Giám đốc Sở phê duyệt; chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai xây 

dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử, 

hòm thư góp ý, các thủ tục hành chính, quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ hành 

chính, mức thu phí, lệ phí cấp giấy phép và thẩm định dự án tại Bộ phận tiếp 

nhận & hoàn trả kết quả và trên website của Sở. Các văn bản đi, đến công khai 

qua phần mềm  iOffice. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính 

tại bộ phận “một cửa” của Sở theo đúng quy trình, thời hạn, quy định của pháp 

luật. Hồ sơ cấp giấy phép, thẩm định dự án được giải quyết nhanh chóng, khách 

quan. Trong 10 tháng đầu năm, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết thực hiện đã tiếp 

nhận gần 10.000 hồ sơ cho các trường hợp đổi giấy phép lái xe, đăng ký phương 

tiện thuỷ, cấp phù hiệu hợp đồng cho xe, cấp mới đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng, xe tập lái, cải tạo thiết kế,... đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, 

đúng quy định.  
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- Tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm iOffice trong quản lý văn bản 

trong cơ quan và duy trì hoạt động trang website của Sở. 100% máy tính của cơ 

quan được nối mạng nội bộ và Internet. 

- Đẩy mạnh việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.  

- Tiếp tục thực hiện trả lương và các khoản phụ cấp lương qua tài khoản 

thẻ ATM. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong kỳ, Sở đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện thanh tra 

về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham 

nhũng, cải cách hành chính và trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế. Đến nay, Sở 

Giao thông vận tải chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào. 

4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phòng chống tham nhũng 

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc Sở là người chỉ đạo trực tiếp 

công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Sở. Trong thời gian qua, 

cấp ủy, Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã gương mẫu thực 

hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng thuộc phạm vi mình phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm trong quá trình thực 

hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm 

nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình 

trạng cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý vi phạm; Củng cố, kiện toàn, 

đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công 

chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo 

điều kiện thuận lợi để các đơn vị này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

5. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 

của Chính phủ về ban hành chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng 

đến năm 2020, Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 30/7/2009 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình. Đến nay, chưa có hiện tượng tiêu cực, tham nhũng xảy ra 

trong cơ quan.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng chống 

tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

các quy định của trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của 
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các cấp về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức thiết thực hơn nữa 

gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

3. Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương 

trình, kế hoạch thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng từng năm, từng 

giai đoạn. 

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng.  

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra việc thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Củng cố bộ máy, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống 

tham nhũng. Xây dựng Kế hoạch thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và trách nhiệm 

trong thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 đối 

với các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức thực hiện. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ về công tác phòng, 

chống tham nhũng theo quy định. 

Trên đây là kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 

nhiệm vụ năm 2021, Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trọng Thành 
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