
                                                                                              

 KẾT LUẬN THANH TRA  
Về việc thanh tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình  
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 867/QĐ-SGTVT ngày 19/11/2021 của 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình về việc thanh tra công tác chấp hành 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm sát 

hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình từ ngày 25/11/2021 đến ngày 

20/12/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm sát hạch lái xe 

cơ giới đường bộ Ninh Bình. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra về việc thanh tra công tác chấp hành các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm sát hạch lái xe 

cơ giới đường bộ Ninh Bình ngày 24/12/2021 của Trưởng đoàn thanh tra, Sở 

Giao thông vận tải Ninh Bình kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG:   

- Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình là đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình (xếp hạng VI). Có trụ sở tại thôn 

Cổ Loan thượng, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình. Đơn vị được giao quản lý 

3.600m2 đất, bao gồm diện tích văn phòng: 70m2; phòng học: 70m2, đường nội 

bộ, sân tập, sân sát hạch, bãi đỗ xe 3.600m2;   

- Về tổ chức bộ máy: Trung tâm có 11 cán bộ, lao động. Gồm 07 giáo 

viên; có 01 Phó Giám đốc phụ trách, 01 đồng chí phụ trách kế toán và 02 nhân 

viên nghiệp vụ; 

- Về trang thiết bị nghiệp kỹ thuật: Trung tâm có 01 phòng học pháp luật 

giao thông đường bộ trên máy vi tính, có 01 máy chủ, 01 máy in (Có dự phòng 

01 máy chủ và 01 máy in) và 23 máy tính được nối mạng được cài đặt phần 

mềm học và sát hạch lý thuyết do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao. 

Phòng học lý thuyết, thi sát hạch có trang bị máy điều hoà, quạt… bảo đảm tiêu 

chuẩn kỹ thuật về đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải; Có hệ thống sát hạch lái xe thực hành trên 
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sân, sát hạch lý thuyết, Camera giám sát qua mạng, các quy định niêm yết về 

phòng chống tiêu cực trong quá trình sát hạch lái xe… 

- Về Tài chính: Trong năm 2020 và 11 tháng đầu năm 2021, Đơn vị có 

doanh thu đạt 5,91 tỷ đồng. Năm 2020 đã nộp ngân sách 61.624.726 đồng; Thu 

nhập bình quân người lao động năm 2020 đạt 6.900.000đ/người/tháng; 11 tháng 

năm 2021 đạt 6.388.296đ/người/tháng. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

2.1. Việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt và thực hiện chủ trương, 

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng  

2.1.1. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng của Trung tâm: Luật 

phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các Nghị 

định của Chính phủ và các văn bản có liên quan của Bộ, tỉnh về phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thông qua lồng 

ghép trong các hội nghị tổng kết, sơ kết; các buổi họp; cập nhật các văn bản về 

công tác phòng, chống tham nhũng trên trang website của Sở; trên phần mềm 

ioffice và trên các trang web của chính phủ, tỉnh. 

2.1.2. Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Trên cơ sở Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng hàng năm của Sở, 

Trung tâm đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện phòng, chống 

tham nhũng tại Trung tâm. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã triển khai các 

văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên iOffice đến người lao động 

để nghiên cứu, tìm hiểu. 

Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí, cụ thể:  

- Thực hiện Kế hoạch số 425/KH-SGTVT ngày 27/02/2020 về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2020 của đơn vị (Kế hoạch số 15/KH-TTSH ngày 28/2/2020); 



  

- Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SGTVT ngày 17/03/2021 về công tác 

phòng chống tham nhũng năm 2021, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

Ninh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021 của đơn vị (Kế hoạch số 39/KH-TTSH ngày 19/3/2021); 

- Nhìn chung người lao động trong đơn vị nhận thức rõ về nghĩa vụ và 

trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng chống tham nhũng và chấp hành theo 

kế hoạch đề ra. 

2.2. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động cỉa Trung tâm từ 

01/01/2020 đến ngày 31/10/2021 

- Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình hoạt động theo cơ 

chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Năm 2020 và 2021, đơn vị đã thực hiện công 

khai theo quy định: 

- Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo của đơn vị, công khai 

mức thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe, mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ 

khác theo quy định; Tại Trung tâm có bảng niêm yết giá học phí, lệ phí đối với lái 

xe cơ giới hạng A1 và A2; 

- Tại Hội nghị người lao động, Trung tâm đã thực hiện công khai kết quả 

thực hiện trong năm 2020; Công khai các quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chê dân chủ; 

Thu - Chi tài chính; Thu nhập bình quân của người lao động; Quyết toán năm 2020, 

dự toán 2021…. 

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy định, nội quy, quy chế, chế độ, định 

mức tiêu chuẩn của đơn vị 

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn về tài chính công, tài sản công, đầu tư xây dựng: Đơn vị nghiêm túc 

thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Sở Tài 

chính và các văn bản khác. 

- Việc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính 

công, tài sản công, đầu tư xây dựng: Trên cơ sở các văn bản quy định của pháp 

luật về tài chính và các hướng dẫn của Bộ Tài chính đơn vị đã thực hiện nghiêm 

theo đúng các tiêu chuẩn và định mức cho phép.  



  

2.4. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định 

Trung tâm có 02 đồng chí thuộc diện kê khai minh bạch tài sản và thu 

nhập là đồng chí Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Các đồng chí đã thực hiện 

nghiêm túc việc kê khai minh bạch tài sản theo quy định. 

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác, vị trí việc làm 

Giai đoạn từ tháng 01/2020 đến 31/10/2021, Trung tâm không có cán bộ 

nào chuyển đổi vị trí công tác. 

2.6. Việc quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình đang sử dụng 02 

tài khoản tại 02 ngân hàng là ngân hàng BIDV và Vietinbank để thanh toán 

lương, thưởng qua tài khoản cá nhân của toàn bộ người lao động thuộc Trung 

tâm từ tháng 3/2017 cho đến nay. 

2.7. Trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong phòng, chống tham nhũng 

Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cụ thể là chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, thanh tra, kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng, cung cấp các 

văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ của đơn vị mình.  

2.8 Việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng 

Giai đoạn từ tháng 01/2020 đến 31/10/2021 Trung tâm không có đơn thư 

khiếu nại, kiến nghị được gửi vào các hòm thư góp ý của Trung tâm cũng như của 

các cơ quan chức năng phản ánh về hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan. 

III. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm 

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình đã có sự quan tâm, 

chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; đã quán triệt, đôn 

đốc cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm pháp luật 

về công tác phòng, chống tham nhũng.   

Đã ban hành các Quy chế chi tiêu, tự chủ tài chính để xác định nguyên tắc 

và định mức trong chi tiêu, sử dụng kinh phí; xây dựng được định mức chi phí 

cho các yêu cầu hoạt động cơ bản của đơn vị.  

Thực hiện việc tốt việc quản lý tài chính, tài sản; thực hiện công khai chi 

tiêu tài chính; quyết toán tài chính; thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính.  



  

Các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; tài chính - ngân 

sách, quản lý tài sản công; việc phân công công việc, đánh giá, xếp loại nhân 

viên… được thực hiện công khai, có sự tham gia của toàn thể nhân viên trong 

đơn vị.   

Lãnh đạo đơn vị đã chú trọng, đôn đốc, nhắc nhở người lao động trong cơ 

quan chấp hành nghiêm kỷ luật, nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có các quy định 

về văn hóa công sở. 

2. Một số tồn tại 

- Trung tâm chưa thực hiện công khai nguồn kinh phí cấp cho đầu tư xây 

dựng trụ sở Trung tâm; Việc công khai dự toán, công khai thu chi tài chính 

Thiếu biên bản công khai, quyết định công khai. 

- Một số bản Hợp đồng lao động còn thiếu một số nội dung thỏa thuận về 

quyền, nghĩa vụ của các bên. 

- Công tác thống kê, báo cáo số liệu tài chính phục vụ Đoàn thanh tra có 

một số hạn chế (báo cáo chậm).  

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình yêu 

cầu Lãnh đạo Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình nghiêm túc 

rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng, 

chống tham nhũng tại đơn vị. Trong đó cần tập trung chấn chỉnh ngay một số 

nhiệm vụ công tác sau:   

+ Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới người lao động trong đơn vị 

thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng; nâng 

cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng theo quy định. 

+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công khai, minh bạch trong hoạt 

động giải quyết công việc của đơn vị theo quy định. 

+ Rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế của đơn vị theo đúng quy định 

mới về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường quản lý 

cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị trong việc chấp hành các quy 

định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

văn hóa công sở cho cán bộ, người lao động trong đơn vị theo quy định. 

+ Rà soát lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và đề 

nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác được giao. 



  

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí với Sở Giao thông vận 

tải theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 
- Trung tâm SHLXCGĐB Ninh Bình; 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC  
   

   
     

  
   

Lê Trọng Thành 
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