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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo Sở Công Thương cũng
như lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở quan tâm chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức
thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạt được
những kết quả như sau:
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp
luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của
pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị
a) Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp
luật về PCTN:
Sở Công Thương đã tổ chức 05 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính
sách, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên
chức cơ quan Sở và Trung tâm trực thuộc Sở thông qua các cuộc họp sinh hoạt cơ
quan lệ kỳ hàng tháng để công chức, viên chức thông hiểu và thực hiện, cụ thể:
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; Công văn số
254/UBND-NCPC ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc
thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà
(theo Công văn số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ); Kế
hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công
tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số
274/KH-SCT ngày 17/02/2020 của Sở Công Thương về thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công
điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quyết
định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy
tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền
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địa phương; Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng
cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề
nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số
3289/UBND-NCPC ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (có 322 lượt công chức, viên
chức tham dự).
Ngoài ra, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch
bệnh COVID-19, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai 02 đợt các
văn bản liên quan về phòng chống tham nhũng qua văn bản nội bộ trên Văn phòng
điện tử đến tất cả công chức và viên chức thuộc Sở Công Thương để biết và thực
hiện, cụ thể: Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến
năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Công
văn số 1451/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành
tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát
tham nhũng (B2); Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số
05-KH/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 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 (cho 136 lượt công chức, viên chức).
Thực hiện Kế hoạch số 2561/KH-SCT ngày 14/11/2019 của Sở Công Thương
tỉnh Tiền Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020” và Công văn số
596/TTPCTN&STT ngày 15/7/2020 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc triển
khai công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ngày
21/8/2020, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề
về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; tham luận về cách nhận diện và
giải pháp phòng ngừa những hành vi “gây phiền hà”, “nhũng nhiễu”, tiêu cực tham
nhũng phát sinh trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ
chức, cá nhân thuộc lĩnh vực công thương.

3

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng:
- Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch
số 274/KH-SCT ngày 17/02/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2020. Theo đó, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc
tiến thương mại trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại đơn vị.
- Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng của cơ quan Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang. Trong
năm, không có trường hợp tham nhũng xảy ra hoặc phản ánh nào về hành vi tham
nhũng đối với công chức, viên chức.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
của đơn vị:
- Sở Công Thương thực hiện nghiêm công khai, minh bạch trong hoạt động
của cơ quan (tại Bảng thông báo thông tin nội bộ của cơ quan, Văn phòng điện tử,
website Sở) để công chức, nhân viên biết và giám sát như: công khai điều chỉnh dự
toán chi ngân sách năm 2019 (tại Thông báo số 2496/TB-SCT ngày 07/11/2019 và
Thông báo số 2892/TB-SCT ngày 18/12/2019); công khai quyết toán ngân sách
2018 của Sở Công Thương (tại Thông báo số 2587/TB-SCT ngày 15/11/2019);
công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (tại Thông báo số 2936/TBSCT ngày 25/12/2019); công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm
2019 (tại Thông báo số 16/TB-SCT ngày 03/01/2020); công khai dự toán chi ngân
sách năm 2020 (tại Thông báo số 36/TB-SCT ngày 07/01/2020); công khai điều
chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại (tại Thông báo số 143/TB-SCT ngày 21/01/2020); công
khai chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2020 (tại Thông báo số 247/TB-SCT ngày
12/02/2020); danh sách công chức cơ quan Sở được xét đề nghị nâng bậc lương
năm 2019 (tại Thông báo số 91/TB-SCT ngày 15/01/2020); công khai thực hiện dự
toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020 (tại Thông báo số 737/TB-SCT ngày
14/4/2020); danh sách công chức cơ quan Sở được xét đề nghị nâng bậc lương quý
I năm 2020 (tại Thông báo số 802/TB-SCT ngày 22/4/2020); công khai quyết toán
ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương (tại Thông báo số 1347/TB-SCT ngày
26/6/2020); công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu
năm 2020 (tại Thông báo số 1434/TB-SCT ngày 10/7/2020); danh sách công chức
cơ quan Sở được xét đề nghị nâng bậc lương Quý II năm 2020 (tại Thông báo số
1489/TB-SCT ngày 17/7/2020); công khai kết quả phỏng vấn vòng 2 và danh sách
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dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2020 (tại Thông báo số 1568/TB-SCT
ngày 29/7/2020); công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2020
(tại Quyết định số 149/QĐ-SCT ngày 05/8/2020); danh sách công chức cơ quan Sở
được xét đề nghị nâng bậc lương năm 2020 - quý 3 (tại Thông báo số 2108/TB-SCT
ngày 08/10/2020) và danh sách chi trả tiền lương định kỳ hàng tháng.
- Trung tâm trực thuộc Sở thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch
trong hoạt động của đơn vị như: công khai kết quả bình xét thi đua; công khai về
tài chính, nâng lương, khen thưởng, ...thông qua các cuộc họp cơ quan và tại bảng
thông báo của đơn vị để viên chức, nhân viên biết và giám sát.
- Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công
Thương trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết
định số 399/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
năm 2020 của cơ quan Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.
Đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và tổ
chức thực hiện theo quy chế.
Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm
2020 dựa trên cơ sở thống nhất của công chức, viên chức thông qua Hội nghị cán
bộ, công chức năm 2020.
2.3. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng:
Sở Công Thương đã quán triệt các nội dung quy định về việc tặng quà và nhận
quà tặng nêu tại Mục II, Chương IV Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của
Chính phủ đến toàn thể công chức, viên chức để nghiêm chỉnh chấp hành.
Toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương thực hiện tốt nội quy,
quy chế cơ quan, không có trường hợp công chức, viên chức bị khiếu nại, tố cáo
trong thực thi công vụ, nhiệm vụ và trong quy định tặng quà và nhận quà tặng.
2.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
Toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương tiếp thu và thực hiện
tốt Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban
hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy
chính quyền địa phương; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng
cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của công chức,
viên chức; Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân
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tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và sự nghiệp công lập trên địa bàn
tỉnh. Qua đó, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải
quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân; tạo niềm tin cho tổ chức, công dân khi
đến cơ quan liên hệ công việc, giải quyết thủ tục hành chính.
2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng ngừa tham nhũng:
Trong năm 2020, không có trường hợp chuyển đổi vị trí công tác của công
chức, viên chức.
2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:
Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt việc tuyên truyền về
kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định theo Luật phòng chống tham nhũng năm
2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng (đang chờ hướng
dẫn của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện).
2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách:
Toàn thể công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trong năm 2020, Sở Công Thương không có
đơn thư tố cáo, phản ánh đối với công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ
được giao.
2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính:
- Sở Công Thương tiếp tục tổ chức thực hiện việc cải cách hành chính theo
Kế hoạch số 53/KH-SCT ngày 08/01/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 138/KH-SCT ngày 21/01/2020 về việc thực
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2020.
- Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã tham mưu và trình Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành 04 Quyết định: Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về
việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trong các lĩnh vực an
toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa trong nước, hóa chất và kinh doanh khí thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang; Quyết
định số 2367/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và năng lượng thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 3195/QĐ-UBND
ngày 27/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang và Quyết
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định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc phân cấp quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa
bàn tỉnh Tiền Giang.
- Sở Công Thương thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Tiền Giang từ ngày 02/01/2020.
- Công bố kịp thời, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Công Thương theo đúng quy định.
- Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho cá
nhân, tổ chức trên phần mềm Một cửa điện tử; thực hiện có hiệu quả Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày
30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục
hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định
hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương để nâng cao chất lượng cung
cấp dịch vụ hành chính công.
2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành
hoạt động của đơn vị:
- Sở Công Thương đã ban hành quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý
chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (tại Quyết định số
198/QĐ-SCT ngày 30/9/2020). Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;
không ngừng cải tiến chất lượng, bổ sung các quy trình xử lý công việc hợp lý để
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, bổ sung, đề nghị
sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật khi có văn bản mới ban hành.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử” và thực
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân và doanh nghiệp
dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.
- Vận hành, áp dụng Văn phòng điện tử trong hoạt động của cơ quan để hạn
chế việc sao chụp văn bản giấy nhằm tiết kiệm văn phòng phẩm, nâng cao tính
chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; sử dụng
website, cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương để đăng tải toàn bộ thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các văn bản quy phạm pháp luật,
các thông tin có liên quan đến ngành Công Thương; áp dụng mạng nội bộ để trao
đổi thông tin, phối hợp góp ý văn bản, báo cáo chuyên môn, ...
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2.10. Về đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:
- Đa số các khoản chi cho hoạt động của cơ quan Sở Công Thương có sử
dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn được thực hiện bằng hình thức
thanh toán không dùng tiền, cụ thể là hình thức chuyển khoản.
- 100% công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương hưởng lương từ ngân
sách được trả lương qua tài khoản (thẻ ATM).
3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng
3.1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ
thuộc phạm vi quản lý của đơn vị: không có.
3.2. Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham
nhũng qua hoạt động thanh tra: không có.
3.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng
qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có.
3.4. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo
dõi, quản lý của đơn vị: không có.
3.5. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không có.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng
Không có.
5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
- Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở giám sát thường xuyên trong việc thực
hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan Sở Công
Thương, việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và giám sát việc thực hiện
các chế độ, chính sách đối với công chức, nhân viên. Qua giám sát, Ban Thanh tra
nhân dân chưa có phát hiện công chức, nhân viên vi phạm chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; chế độ, chính
sách đối với công chức, nhân viên hoặc đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
thuộc thẩm quyền chưa được giải quyết kịp thời.
- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư hoặc ý kiến trình
bày của công dân về khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu
nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng của công chức,
viên chức (nếu có). Trong năm 2020, không có công dân đến liên hệ.
- Thông báo công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh
Tiền Giang tại Phòng tiếp dân của Sở và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công
Thương tỉnh Tiền Giang để công dân biết, liên hệ; đặt hộp thư góp ý ở nơi thuận
tiện để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Trong năm 2020, không có
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đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Công Thương.
6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế
hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
- Hàng năm, Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Sở đều có xây dựng,
ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng tại cơ quan, đơn vị.
- Thường xuyên tuyên truyền các văn bản có liên quan về phòng, chống
tham nhũng đến công chức, viên chức để thông hiểu.
- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động tại cơ quan, đơn
vị theo quy định của pháp luật nên trong thời gian qua không có trường hợp phản
ánh hoặc thắc mắc nào xảy ra tại cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Đánh giá tình hình tham nhũng
Toàn thể công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật
trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ được phân công; không có
công chức, viên chức bị phản ánh hoặc tố cáo có hành vi tham nhũng.
2. Đánh giá tình hình công tác phòng, chống tham nhũng
- Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên đã tạo được sự thống nhất trong toàn thể công
chức, viên chức.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
đến công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên nên mỗi công chức, viên
chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh về phòng, chống tham
nhũng tại cơ quan, đơn vị.
- Công khai, minh bạch trong hoạt động đã góp phần tốt trong công tác phòng
ngừa tham nhũng. Trong năm 2020, không có trường hợp tham nhũng xảy ra.
3. Dự báo tình hình tham nhũng
Toàn thể công chức, viên chức chấp hành tốt các quy định của pháp luật
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị nên dự báo
tình hình tham nhũng trong thời gian tới sẽ không có khả năng xảy ra.
Để phòng ngừa và đấu tranh về phòng, chống tham nhũng; Sở Công Thương
tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trực thuộc Sở và công chức thực hiện tốt công tác
phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH
TIỀN GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội
dung sau:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với
việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
tạo sự chuyển biến trong lối làm việc, tác phong ứng xử, đạo đức, lối sống của mỗi
cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện kê khai tài
sản, thu nhập theo đúng biểu mẫu sau khi được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.
- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư hoặc ý kiến trình
bày của công dân về khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu
nại, tố cáo; giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt việc cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, đề
xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực.
- Công khai, minh bạch tài chính trong hoạt động của Sở và đơn vị trực
thuộc Sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế chi tiêu nội bộ theo
đúng quy định.
- Toàn thể công chức, viên chức tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng.
Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2020./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh TG;
- Website Sở;
- Lưu: VT, T.tra (Tâm).

Q. GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Tuấn

