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BÀO CÀO
Kèt qua viec xày dung và thuc hièn quy che dàn chu co1 so” nàm 2020 

và nhiem vu trong tàm nàm 2021

Thirc hièn Còng vàn so 20-CV/BDVTU ngày 23/10/2020 cùa Ban Dàn vàn 
Tinh uy ve viec bào cào kèt quà thirc hièn Quy chè dàn chù ò co so nàm 2020;

Càn cù Kè hoach so 379/KH-STC ngày 07/4/2020 cùa So Tài chinh vè thirc 
hièn Quy chè dàn chù co so nàm 2020 cùa So Tài chinh; So Tài chinh bào cào kèt 
quà thirc hièn nàm 2020 nhir sau:

I. KHÀI QUÀT DÀC DIÉM TÌNH HÌNH.
So Tài chinh là co quan chuyèn mòn thuòc UBND tinh, có chùc nàng tham 

miru giùp UBND tinh thirc hièn quàn ly nhà nuoc vè tài chinh, ngàn sàch nhà nuóc, 
thuè, phi, le phi và thu khàc cùa ngàn sàch nhà nuoc, tài sàn nhà nuoc, càc quy tài 
chinh nhà nuoc, dàu tu tài chinh, tài chinh doanh nghièp, kè toàn kièm toàn doc làp, 
già và càc hoat dòng dich vu tài chinh tai dai phuong theo quy dinh cùa phàp luàt.
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Co càu tò chùc bò mày cùa So Tài chinh hièn có 07 phòng chuyèn mòn và 01 
don vi sir nghièp trac thuòc So. Tòng so càn bò còng chùc, vièn chùc có màt tai thòi 
dièm 30/9/2020 là 82 nguói

Dàng bò So Tài chinh có 05 Chi bò trac thuòc vói 54 dàng vièn, trong dó có 
09 dàng vièn dir bi, Ban Chàp hành Dàng ùy nhiem ky 2020-2025 hièn nay có 09

> 7 * 9  > *

dòng chi, Uy ban Kièm tra có 03 dòng chi.

Càc Doàn thè trong he thòng chinh tri: gòm Còng doàn, Doàn Thanh nièn và 
Ban Nu còng.

n. CÒNG TÀC CHÌ BAO, TRIÉN KHAI
1. Còng tàc lành dao, chi dao cùa càp ùy, lanh dao co1 quan.
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- Nhàn thùc duqc tàm quan trong cùa vièc thirc hièn Quy chè Dàn chù trong co 
quan là chù truong lón cùa Dàng, Nhà nuoc nhàm phàt huy quyèn làm chù cùa 
CBCC,VC, qua dó phàt huy nhùng sàng kièn, kièn nghi góp phàn xày dimg co quan, 
don vi ngày càng vùng manh. Dàng uy Só Tài chinh dà lành dao, chi dao viec quàn 
trièt và trièn khai càc nghi quyèt, Chi thi, Kèt luàn cùa Dàng, Phàp luàt cùa Nhà 
nuoc vè thirc hièn Quy chè dàn chù ó co so:

r

Trong nàm 2020, Dàng ùy, Ban Giàm dòc Só luòn xàc dinh còng tàc xày 
dimg và thirc hièn Quy chè dàn chù ó co so là mòt trong nhùng còng tàc trong tàm, 
thuóng xuyèn tò chùc quàn trièt chi dao thirc hièn.

Ban Chi dao Quy chè dàn chù co so co quan dà chù dòng tham muu thirc 
hièn càc noi dung vè Quy chè dàn chù ò co só, phòi hop chat che vói Lành dao co 
quan, Còng doàn, Doàn Thanh nièn trièn khai thirc hièn tòt Quy chè dàn chù co so. 
Thirc hièn chùc nàng tham già giàm sàt càc quyèn lai và nghìa vu cùa còng chùc,



vièn chùc và nguòi lao dòng trong vièc thuc hièn càc che dò, chinh sàch cùa Dàng, 
phàp luàt cùa Nhà nuóc, nhùng noi quy, quy che co quan, Quy che chi tièu noi bò, 
che do nàng luang, nàng ngach, che do khen thuòng, ky luat dòi vói CBCC, VC và 
nguòi lao dòng. Xày dirng càc doàn thè trong sach, vùng manh.

- Còng tàc lành dao, chi dao vièc phò bién, tuyèn truyèn nàng cao nhan thùc, 
tràch nhièm vè xày dung và thirc hièn Quy chè dàn chù co sò.

Dàng ùy, Ban Giàm dòc Só thuòng xuyèn chi dao tò chùc thirc hièn còng tàc 
tuyèn truyèn, quàn tri et Quyèt dinh sò 290-QB-/TW ngày 25/02/2010 cùa Bò Chinh 
tri vè Quy chè còng tàc Dàn vàn cùa He thòng chinh tri, Nghi dinh sò 04/2015/ND- 
CP ngày 09/01/2015 cùa Chinh phù và càc vàn bàn quy dinh cùa phàp luat vè thirc 
hièn Quy chè dàn chù trong hoat dòng cùa co quan; Nghi dinh só 60/2013/ND-CP 
ngày 19 thàng 6 nàm 2013 cùa Chinh phù quy dinh chi tièt khoàn 3, Dièu 63 cùa Bp 
Luat lao dòng vè thirc hièn Quy chè dàn chù co só tai noi làm vièc, Chi thi sò 
18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 cùa Thù tuóng Chinh phù vè tàng cuóng còng tàc 
dàn vàn; Quy ché sò 06-QC/TU ngày 30/7/2010 cùa Tinh ùy vè “Còng tàc dàn vàn 
trong he thòng chinh tri, Kè hoach sò 100-KH/BCB ngày 31/3/2020 cùa BCD thuc 
hièn Quy ché dàn chù ó co sò Tinh ùy vè vièc xày dimg và thirc hièn quy chè dàn 
chù ó co só nàm 2020;Chi thi sò 04/2013/CT-UBND ngày 10/6/2013 cùa UBND 
tinh vè tàng cuóng còng tàc dàn vàn cùa chinh quyèn trèn dia bàn tinh An Giang. 
Dòng thòi, phòi hpp vói Dàng uy tò chùc xày dung kè hoach và trièn khai vièc hoc 
tàp và làm theo tu tuóng, dao dùc, phong càch Ho Chi Minh theo Chi thi sò 05- 
CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bò Chinh tri và thirc hièn tòt vai trò nèu guong cùa càn 
bò, dàng vièn, còng chùc vièn chùc nhàt là càn bò lành dao chù chòt tai don vi, gàn 
vói dày manh vièc phòng, chòng tham nhùng, làng phi trong hoat dòng ca quan; can 
bp chù chòt, nguòi dùng dàu co quan, don vi dà tièn hành dàng ky noi dung rèn
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luyèn, phàn dàu nèu guong. Qua dó dà dat dupc kèt quà buóc dàu, tao sir chuyèn 
bièn rò nét trong nhan thùc và hành dòng cùa dàng vièn, càn bò, còng chùc, vièn 
chùc.

- Còng tàc lành dao, chi dao kièm tra, giàm sàt vièc xày dung và thirc hièn Quy
r

chè dàn chù co só.
r

Dàng uy và Ban Giàm dòc thuòng xuyèn tàng cuóng còng tàc giào due chinh 
tri tu tuóng, nàng cao chàt lupng nghièn cùu càc nghi quyèt, chi thi, quy dinh cùa 
Dàng dè càn bò, còng chùc nàm vùng và tu giàc chàp hành; dàu tranh chòng nhùng 
bièu hièn tièu circ, suy thoài trong Dàng. Tàng cuóng quàn ly, giào due, rèn luyèn 
càn bò, còng chùc dè chù dòng phòng ngùa, ngàn chàn xày ra vi pham hoàc khòng 
dè tài pham, góp phàn chù dòng thirc hièn có hièu quà còng tàc kièm tra, giàm sàt 
và ky luàt cùa Dàng. Thuòng xuyèn dòi mai và nàng cao hièu quà còng tàc kièm tra, 
giàm sàt trong toàn ca quan. Tàp trung kièm tra, giàm sàt vièc chàp hành càc chù 
truang, duàng lói, nghi quyèt, chi thi, quy dinh cùa Dàng vè càc nói dung, lình virc 
sau:

+ LTnh vuc tu tuóng chinh tri: Kièm tra, giàm sàt vièc thirc hièn quan dièm, 
duàng lòi cùa Dàng, vièc thi hành Dièu le Dàng, càc quy dinh cùa Dàng, phàp luàt 
cùa Nhà nuóc trong còng tàc tu tuóng chinh tri nói chung và hoat dòng cùa ca quan 
nói rièng.

+ Kièm tra, giàm sàt vièc chàp hành nguyèn tàc tàp trung dàn chù, tàp thè lành 
dao, cà nhàn phu tràch; chàp hành quy chè làm vièc, ché dò còng tàc; thuc hièn dàn



chù trong ca quan, giù gin doàn kèt nói bò; ve mói quan he giùa càp uy Dàng và 
chinh quyèn vai quan chung; vièc giào due, rèn luyèn, nàng cao phàm chàt dao due 
càch mang cua càn bò, còng chùc.

+ Kiem tra, giàm sàt vièc thuc hành tièt kièm, phòng, chóng tham nhùng, làng 
phi trong càc khàu càp và su’ dung nguòn vòn thuòc ngàn sàch nlià nude, mua sàm 
tài sàn còng, trang thièt bi.

- Kiem tra, giam sàt ve tuyèn dung, quy hoach, luàn chuyèn, dào tao, bòi 
duàng, de bat, bò tri, sii dung, khen thuòng và thuc hièn chinh sàch càn bò; ve phàm 
chàt dao due, lòi song và thuc hièn chùc tràch, nhièm vu cùa càn bò, còng chùc; vièc 
hoc tàp và làm theo tàm guang dao dùc Hò Chi Minh; vè nói dung và chàt luqng 
sinh hoat cùa càc càp uy, tò chùc Dàng.

+ Kièm tra, giàm sàt vièc lành dao, chi dao và giài quyèt khièu nai, tò cào cùa 
còng chùc và nhàn dàn; vièc thuc hièn quy chè dàn chù ò co sò.

- Còng tàc lành dao, chi dao vièc xày dung và thuc hièn Quy chè Dàn chù co 
sò gàn vói vièc thuc hièn nhièm vu chinh tri, dàc bièt là vièc thuc hièn Nghi quyèt 
Trang uang 4 (Khoà XII) cùa Bò Chinh tri vè “Tàng cuòng xày dung, chinh dòng 
dàng; ngàn chàn dày lùi su suy thoài vè tu tuòng chinh tri, dao dùc, lòi sòng, nhùng 
dièn bièn “tu dièn bièn”, “tu chuyèn hoà” trong nói bò; Chi thi sò 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cùa Bò Chinh tri vè hoc tàp và làm theo tu tuòng, dao dùc, phong càch 
Ho Chi Minh;
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- Càp uy Dàng và Ban Giàm dòc co quan thuòng xuyèn quan tàm trong chi
dao, dièu hành, dòn dòc vièc thuc hièn Quy chè Dàn chù ca sa trong hoat dòng ca
quan, gàn kèt quà thuc hièn vói vièc trièn khai dày dù vièc thuc hièn càc Nghi quyèt
cùa Dàng, Chuong trinh hành dòng cùa tinh uy, Dàng uy Khòi và Chuong trình hành
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dòng cùa Dàng uy Sò vè thuc hièn vè nhièm vu chinh tri, còng tàc xày dung Dàng
> ?

và còng tàc vàn dòng quàn chùng, cu thè:
+ Xày dung và ban hành Kè hoach sò 379/KH-STC ngày 07/4/2020 vè thuc 

hièn Quy chè Dàn chù ca sa nàm 2020 cùa Sò Tài chinh; gàn vói vièc tièp tue dày 
manh cài càch hành chinh, hoc tàp và làm theo tu tuòng, dao dùc, phong càch Hò 
Chi Minh, nghièm tùc kièm dièm tir phè bình và phè bình thuc hièn theo Nghi quyèt 
Trang uang 4 khóa XI và khóa X II .

2. Hoat dòng cùa Ban tò chùc thuc hièn Quy chè Dàn chù o  ca sò’.

a) Cóng tàc tham muu, so két, tóng két càc Chù truemg cùa Dàng, phàp luqt 
cùa Nhà nuóc lièn quan din vièc thuc hièn Quy che dàn chù co sò.
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Tièp tue trièn khai thuc hièn càc noi dung vè Quy chè Dàn chù ò ca sò theo 
càc vàn bàn chi dao cùa Trang uang và cùa tinh nèu trèn. Gàn lièn vói Vièc trièn 
khai thuc hièn càc noi dung vè Quy chè dàn chù ca sa theo Nghi dinh sò 
04/2015/ND-CP nèu trèn duqc gàn lièn vói vièc thuc hièn Quy chè làm vièc cùa ca 
quan, Quy chè chi tièu noi bò và thuc hièn De àn cài càch thu tue hành chinh trong 
lmh virc Tài chinh ngàn sàch, don giàn hóa thù tue hành chinh; tièp tue thuc hièn 
Chuong trình phòng chòng tham nhùng, thuc hành tièt kièm chòng làng phi dat hièu 
quà cao. Theo dò, ca quan khòng dè xày ra càc vu vièc tièu circ vè màt dàn chù, màt 
doàn kèt, tham nhùng, làng phi...



Ngay tir dàu nàm, Dàng uy, Ban Giàm dòc dà phòi hqp vai Còng doàn ca sa 
tò chùc Hòi nghi CBCC nàm 2019 theo dùng noi dung quy dinh tai Nghi dinh sò 
04/2015/ND-CP cùa Chinh phù, Thòng tu so 01/2016/TT-BNV cùa Bò Noi vu . 
Thuc hièn dùng cam kèt giùa Thù truòng ca quan vai Còng doàn co sò và giùa Thù 
truòng co quan vói còng chùc và nguói lao dòng tai ca quan. Ban Thanh tra nhàn 
dàn tich cuc hoat dòng trong vièc dành già giàm sàt kèt quà thuc hièn Nghi quyèt 
cùa Hòi nghi CBCC; càc còng vièc càn còng khai cho CBCC,VC bièt và càc hình 
thùc thuc hièn dàn chù, còng khai phù hcrp vói tùng loai còng vièc tai co quan.
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- Vièc thuc hièn Quy chè dàn chù ca sò kèt hop vai vièc thuc hièn Quy chè 
làm vièc và càc Quy chè khàc có lièn quan dèn hoat dòng cùa co quan duqc thuc
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hièn khà tòt, cu thè nhu sau:
+ Dàng uy, Ban Giàm dòc Sò chi dao xày dung Kè hoach, Chuong trình còng 

tàc hàng nàm theo chùc nàng, nhièm vu duqc giao cùa co quan.

+ Hàng tuàn duy tri chè dò hop bào giùa BGD Sò vói Truòng, Phó càc Phòng, 
Trung tàm thuòc Sò dè bào cào nhanh kèt quà thuc hièn nhièm vu tuàn vùa qua và 
kè hoach còng tàc tuàn tói, dòng thòi BGD Sò cùng trièn khai thuc hièn nhùng còng
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vièc trong tàm cùa tuàn kè tièp.
> /

+ Lành dao càc Phòng, Trung tàm thuòc Sò chù dòng tham mini dé xuàt y 
kién vói BGD Sò nhùng vièc cu thè theo chùc nàng, nhièm vu duqc giao.

Tu dò tùng Phòng, don vi trac thuòc dà thuc hièn tòt chùc tràch, nhièm vu 
duqc phàn còng, dòng thòi cùng tàng cuóng mòi quan hè phòi hqp còng tàc giùa càc 
Phòng, don vi thuòc Sò, trành su chòng chéo trong thuc hièn nhièm vu, góp phàn

r

hoàn thành tòt nhièm vu chinh tri cùa co quan trong thòi gian vùa qua.
r  \  r

b) Kèt quà tham mim vè vièc kièn toàn, phàn cóng nhièm vu dói vói càc thành 
vièn cùa Ban Chi dao.

Vièc kièn toàn, phàn còng nhièm vu cho thành vièn trong Ban Chi dao thuc
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hièn QCDC co sò, mòi quan he phòi hqp giùa càc thành vièn Ban chi dao, Ban tò 
chùc duqc thuc hièn nhu sau:

- Dàng ùy phàn còng 01 dòng chi Phó Giàm dòc Sò là Dàng ùy vièn phu tràch 
còng tàc Dàn vàn.
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- Dòi vói chinh quyèn, thành làp Ban chi dao Quy chè dàn chù do dòng chi
r  \

Giàm dòc Sò làm Truòng Ban và dòng chi Chù tich Cóng doàn làm Phó Truòng ban.

- Càc tò chùc doàn thè co quan: Còng doàn, Doàn Thanh nièn, ... phòi hqp 
thuòng xuyèn tò chùc tàp huàn, bòi duòng càn bò, dàng vièn, còng chùc, vièn chùc 
vè nàng cao nhàn thùc Quy chè dàn chù bang nhièu hình thùc phong phù. Qua dò, 
càn bò, còng chùc, vièn chùc nàng cao nhàn thùc, vai trò trong vièc xày dung và 
thuc hièn Quy chè dàn chù trong hoat dòng cùa co quan.
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c) Kèt quà tham muu vè vièc ban hành càc Chù truòng, dè àn, Chuong trình 
kè hoach dè quàn trièt, trièn khai thuc hièn Quy chè dàn chù co sò:

Dè thuc hièn tòt Quy chè Dàn chù co sò, bèn canti vièc tièp tue trièn khai càc 
vàn bàn chi dao dièu hành cùa Dàng, Lành dao Sò dà xày dung dày dù càc noi quy, 
Quy chè dè nhàm tao dièu kièn cho càn bò, cóng chùc, vièn chùc thuc hièn dàn chù 
trac tièp trong hoat dòng ca quan nhu: Sùa dòi và ban hành Quy chè làm vièc so 
73/QD-STC ngày 30/01/2015, Quy chè chi tièu noi bò sò 69/QD-STC ngày



17/01/2020 cùa Sa Tài chinh, Nói quy tièp còng dàn.. .Trong quà trình dir thào và 
hoàn thièn càc noi quy, Quy che nèu trèn, càn bò, còng chùc, vièn chùc dèu duoc 
tham già thào luàn, cho y kièn dòng góp còng khai. Vàn bàn duoc hoàn chinh và ban 
hành de àp dung là vàn bàn dà nhàn duoc su nhàt tri cao trong tap thè lành dao và 
toàn thè càn bò, còng chùc, vièn chùc co quan; dòng thói, trong quà trình thirc hièn 
tièp tue rà soàt, bò sung vào quy chè, lè lòi làm viec, quan he còng tàc cho phù hqp 
vói tinh hình thirc tè, nhàt là quyèn làm chù cùa càn bò, còng chùc; kip thói bài bò 
nhùng quy dinh khòng con phù hop.
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Dòng thói, càp uy Dàng cùng Lành dao co quan ban hành càc càc vàn bàn chi 
dao thirc hièn nhir:

- Ban hành Kè hoach so 22-KH/DUSTC ngày 01/3/2020 cùa Dàng uy Sa Tài
\  A

chinh vè hoc tàp và làm theo tu tuóng, dao dùc, phong càch Ho Chi Minh nàm 2020 
gàn vói thirc hièn Nghi quyèt trung uang 4 (Khoà XII) cùa Bò Chinh tri vè “Tàng
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cuóng xày dung, chinh dòng dàng; ngàn chàn dày lùi su suy thoài vè tu tuóng chinh 
tri, dao dùc, lòi sòng, nhùng dièn bièn “tir dièn bièn”, “tir chuyèn hoà” trong noi bò 
cùa Dàng uy Só Tài chinh.

- Chuang trình Còng tàc so 247/CTr-STC ngày 11/3/2020 cùa Só Tài chinh vè 
Chuang trình còng tàc nàm 2020 cùa Só Tài chinh;
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d) Kèt quà tham muu cho càp uy vè cóng tàc kièm tra, giàm sàt; cóng tàc tuyén
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truyèn, tap huàn; cóng tàc thi dua, khen thucmg thuc hièn quy chè dàn chù co so: 

Ngay tù dàu nàm, Dàng ùy, Ban Giàm dòc só dè ra kè hoach trièn kièm tra viec
r

thirc hièn Quy chè Dàn chù co so tai co quan, theo dó dà thirc hièn:
9 A

+ Kièm tra vièc nhàn thùc cùa càn bò, dàng vièn, còng chùc vè chù truong cùa 
Dàng, phàp luàt cùa nhà nuóc vè xày dimg và thirc hièn Quy chè dàn chù co só là 
hèt sùc quan trong và càn thièt trong ca quan.

+ Kièm tra tinh hình chàp hành ky luàt, ky cuang hành chinh, nàng cao y thùc 
tràch nhiem trong thirc thi còng vu dòi vói CBCC,VC, nguói lao dòng. Qua dó, 
CBCC,VC dà nghièm tùc chàp hành có su chuyèn bièn rò nét trong nhàn thùc, hành 
dòng, tàc phong làm viec góp phàn nàng cao nàng suàt làm viec, hièu quà quàn ly, 
hoat dòng tai don vi.

9

+ Kièm tra viec thirc hièn còng khai, minh bach càc thù tue hành chinh, don
r  9 a

giàn hóa thù tue hành chinh trong viec giài quyèt còng viec thuòc thàm quyèn cùa 
Só Tài chinh dè càc tò chùc, cà nhàn và còng dàn bièt thirc hièn.
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- Càp ùy Dàng và Ban Giàm dòc sa luòn quan tàm trong chi dao, dièu hành,
9 r  r

kièm tra dòn dòc viec thirc hièn Quy chè dàn chù ca só trong hoat dòng ca quan, 
Ban Giàm dòc Só phòi hop chàt che vói càp ùy Dàng tò chùc quàn trièt dày dù càc 
chù truong chinh sàch cùa Dàng, phàp luàt cùa Nhà nuóc vè thirc hièn quy chè dàn 
chù ca sa, cu thè dà ban hành kè hoach so 268/KH-STC ngày 13/3/2020 vè kè hoach 
tuyèn truyèn, phò bièn giào due phàp luàt nàm 2020; trong dó có noi dung tuyèn 
truyèn vè thirc hièn quy chè dàn chù ca so nhu: Nghi dinh sò 04/2015/ND-CP cùa 
Chinh phù, Thòng tu sò 01/2016/TT-BNV cùa Bò Bòi vu... dè trièn khai dèn toàn 
thè CBCC,VC cùa co quan.

- Hàng nàm càp ùy Dàng tò chùc lày y kién cùa càn bò, còng chùc dòi vói tò 
chùc Dàng, dàng vièn trong vièc thuc hièn nhiem vu duac giao. Cóng khai kèt quà



tir phè bình và phè bình cùa dàng vièn, tò chùc Dàng. Qua dò tao dièu kifn cho càp 
ùy Dàng, chinh quyèn, doàn thè, càn bò, dàng vièn phàt huy dàn chù, thè hièn thài 
dò, tràch nhièm trong vièc thirc hièn nhièm vu và dàu tranh ngàn ngùa vi pham tham 
nhùng, quan lièu, làng phi.

m . KÉT QUÀ THUC HIÈN QUY CHÉ DÀN CHÙ Ò CO SÒ

1. Thuc hièn Quy chè dàn chù trong trong hoat dòng cùa co1 quan.

a) Tràch nhièm cùa nguò'i dung dàu trong vièc thuc hièn quy chè dàn chu:

Ban Giàm dòc Sò phòi hop vói Còng doàn ca só tò chùc Hòi nghi còng chùc, 
vièn chùc nàm 2020 theo dùng noi dung Nghi dinh 04/2015/ND-CP cùa Chinh phù. 
Thuc hièn cam kèt giùa Thù truóng co quan vói Còng doàn co sa và giùa thù truóng 
co quan vói còng chùc, vièn chùc trong vièc giàm sàt kèt quà thirc hièn Nghi quyèt 
cùa Hòi nghi CBCC,VC, trong dó tàp trung vào càc noi dung trong tàm nhu:

- Bành già tràch nhièm cùa Giàm dòc So, Lành dao So; tràch nhièm cùa 
CBCC,VC, nhùng vièc còng chùc, vièn chùc phài dugc biét nhu: càc chù truóng, 
chinh sàch cùa Dàng và Nhà nuóc có lièn quan dèn nhièm vu cùa co quan; càc 
Chuang trình, Kè hoach còng tàc hàng nàm, kinh phi hoat dòng hàng nàm; còng tàc 
tuyèn dung, dè bat, bò nhièm, khen thuòng, ky luàt, dào tao, bòi duòng, nàng bàc 
luang, Noi quy, Quy chè hoat dòng, Quy chè chi tièu noi cùa co quan...phài dugc 
còng khai truóc CBCC,VC. ’

- Nhùng còng vièc còng chùc, vièn chùc giàm sàt, kièm tra: Vièc chi dao trièn 
khai thuc hièn nhièm vu và càc vàn dè nèu trèn thòng qua hoat dòng cùa Ban Thanh 
tra. Giài quyèt kip mòt sò kièn nghi, khièu nai cùa tò chùc, còng dàn hoàc chuyèn 
dèn co quan có thàm quyèn giài quyèt.
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- Giù mòi quan he giùa Dàng uy vói tàp thè Lành dao So và BCH Còng doan 
co quan, phàt huy quyèn làm chù cùa CBCC,VC qua phàn ành cùa Còng doàn; giài 
quyèt kip thcri nhùng tàm tu nguyèn vong cùa còng chùc, vièn chùc.
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- Xày dung Quy chè dàn chù gàn lièn vói vièc thirc hièn chùc nàng, nhièm vu 
cùa càc Phòng, Trung tàm thuòc Só và tìrng CBCC,VC theo tràch nhièm dugc phàn 
còng.
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- Moi vàn dè có lièn quan dèn hoat dòng cùa co quan dèu dugc còng khai, dàn
r r

chù tao khi thè mai, dà có sir phòi hgp chàt chè hcrn trong quan he còng tàc giùa càc 
Phòng, Trung tàm thuòc Só, nàng cao vai trò tràch nhièm trong còng vièc cùa tùng 
còng chùc, vièn chùc. Chàp hành nghièm tùc ky luàt, ky cuóng trong thuc thi còng 
vu. Duy tri chè dò sinh hoat Dàng, sinh hoat co quan, doàn thè.
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Vièc thirc hièn Quy chè dàn chù phài kèt hgp chàt chè vói vièc thuc hièn càc 
Quy chè cùa co quan nhu: Quy chè làm vièc, Quy chè chi tièu noi bò, Quy chè bò 
nhièm, nàng luang, khen thuòng CBCC,VC...có lièn quan dén hoat dòng cùa co 
quan:

- Xày dung càc Kè hoach, Chuang trình còng tàc hàng nàm theo chùc nàng, 
nhièm vu dugc giao cho co quan;

- Duy tri chè dò hop hàng tuàn giùa BGD Só vói Lành dao càc Phòng, Trung 
tàm thuòc Só dè trao dòi, dành già kèt quà khai thirc hièn nhièm vu, nhùng còng vièc 
làm dugc và chua dugc, dè xuàt bièn phàp xù ly kip thòi; dòng thòi dòn dòc, nhàc



nhà thuc hifn càc nhièm vu trong tàm. Lành dao càc Phòng, Trung tàm chù dòng 
tham muu dè xuàt y kièn vai Lành dao Sò nhùng còng vièc cu thè.
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- Trong mòi quan he giài quyèt còng vièc, BGD Sa có phàn còng nhièm vu cu 
thè cho tùng thành vièn dè chù dòng giài quyèt còng vièc theo tùng lTnh vuc; Dòng 
thòi giao tràch nhièm cu thè dòi vói tùng lTnh v\rc cho càc Lành dao phòng chiù tràch 
nhièm, trành su chòng chéo trong xù ly còng vièc giùa càc bò phàn trong co quan. 
Qua dó, tù cà nhàn và tàp thè dà nàng cao tinh thàn t\r giàc, y thùc tràch nhièm và 
thuc hièn tòt chùc tràch, nhièm vu dugc giao.

b) Kèt quà thuc hièn quy chè dàn chù gàn vai vièc thuc hièn Nghi quyèt so 
39-NQ/TW; Nghi quyèt so 18-NQ/TW cùa BCH Trung uang Dàng vè tièp tue dòi 
m&i, sàp xèp tò chùc bò mày cùa he thòng chinh tri tinh gon, hoat dòng hièu lue, 
hièu quà”.

Thuc hièn Chuang trình hành dòng sò 19-CTr/TU ngày 19/4/2018 cùa Tinh ùy 
thuc hièn Nghi quyèt sò 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cùa Hòi nghi làn thù sàu BCH 
Trung uong khóa XII vè mòt sò vàn dè tièp tue dòi mai, sàp xèp tò chùc bò mày cùa 
he thòng chinh tri tinh ggn, hièu lire, hièu quà; Só Tài chinh dà trièn khai xày dung 
Dè àn sò 600/DA-STC ngày 15/5/2019 vè sàp xèp, tinh ggn tò chùc bò mày phù hgp 
vói càc quy dinh cùa Nhà nuóc và dà dugc UBND tinh phè duyèt tai Quyèt dinh sò 
1587/QD-UBND ngày 27/6/2019. Dòng thòi, dà trình UBND tinh ban hành quyèt 
dinh sò 53/2019/QD-UBND ngày 01/11/2019 sùa dòi, bò sung mòt sò dièu cùa Quy 
dinh ban hành kèm theo Quyèt dinh sò 38/2016/QD-UBND ngày 05/8/2016 cùa
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UBND tinh An Giang quy dinh chùc nàng, nhièm vu, quyèn han và co càu tò chùc 
bò mày cùa So Tài chinh An Giang. Vièc trièn khai thuc hièn Dè àn sàp xèp, tò chùc
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bò mày dugc tàp thè dòng thuàn tù dó vièc tò chùc trièn khai thuc hièn dàm bào 
thuàn lgi, hièu quà.

Dèn nay, So Tài chinh dà thirc hièn xong còng tàc sàp xèp tò chùc bò mày 
phù hgp vói Quyèt dinh sò 53/2019/QD-UBND ngày 01/11/2019 và Quyèt dinh sò 
38/2016/QD-UBND ngày 05/8/2016 cùa UBND tinh, cu thè: co càu tò chùc bò mày 
cùa Sò Tài chinh truóc khi sàp xèp có 08 Phòng và 01 don vi su nghièp còng làp 
truc thuòc, sàp xèp lai con 07 Phòng và 01 don vi su nghièp còng làp truc thuòc, 
giàm 01 Phòng.

Vièc thuc hièn Nghi quyèt sò 39-NQ/TW vè tinh giàn bièn chè và ca càu lai 
dòi ngu càn bò, còng chùc; trèn co sò càc vàn bàn chi dao cùa càp trèn, Sò Tài chinh 
dà ban hành Dè àn sò 365/DA-STC ngày 30/3/2016 và Dè àn sò 597/DA-STC ngày 
14/5/2019 vè tinh giàn bièn chè giai doan 2015-2021; theo dó dèn nàm 2021 bièn
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chè cùa Sò Tài chinh sé giàm tòi thièu 10% so vói bièn chè dugc giao tai thòi dièm 
nàm 2015. Tai thòi dièm nàm 2015, Só Tài chinh dugc UBND tinh giao bièn chè 
còng chùc là 63 bièn chè; dèn nay, dà thirc hièn tinh giàn dugc 6 nguòi; tòng bièn 
chè còng chùc hièn nay là 57 nguòi, dàm bào thuc hièn dùng theo Kè hoach dè ra 
(giàm tòi thièu 10%).

Bèn canh dó, thuòng xuyèn dày manh còng tàc cài càch hành chinh, tièp tue 
thuc hièn còng tàc cài càch hành chinh tai ca quan theo huóng don giàn hoà thù tue 
hành chinh. Thuòng xuyèn càp nhàt vàn bàn phàp luàt thuòc lTnh virc quàn ly cùa 
ngành, rà soàt càc vàn bàn, ca chè, chinh sàch hièn hành tai dia phuong dè tham 
muu, dè xuàt sùa dòi, bò sung hoàc bài bò nhùng nói dung khòng con phù hgp vói 
dièu kièn thuc tè tai dia phuong; he thòng hoà càc quy dinh vè thù tue, giày tò càn



thièt và thòi han giài quyèt dè còng khai minh bach rò ràng, cu thè, dè àp dung dàm 
bào bào cho tò chùc, còng dàn dòn lièn he còng tàc tai ca quan duqc thuàn tién, 
nhanh chòng. Thuòng xuyèn bò tri nguòi trac tièp nhàn và trà kèt quà tai bò ph |n  
mòt cùa cùa ca quan theo dùng quy dinh, khòng dè xày ra truòng hqp dè hò sa tòn 
dong gày khó khan, chàm tré cho càc tò chùc và nguòi dàn.

c) Kèt quà thuc hièn tò chùc Hòi nghi càn bo, cóng chùc, vièn chùc.

Tò chùc thuc hièn nghièm tùc Huòng dàn cùa Lièn doàn Lao dòng vè tò chùc 
Hòi nghi còng chùc, vièn chùc hàng nàm. Truòc khi tò chùc Hòi nghi CBCC,VC 
toàn ca quan, Dàng uy, Ban Giàm dòc chi dao càc Phòng, Trung tàm thuòc Sò tò 
chùc Hòi nghi truòc và gùi kèt quà dè tòng hqp chung phuc vu cho vièc tò chùc Hòi 
nghi CBCC,VC co quan. Sau khi càc Phòng, Trung tàm thuòc Sò dà thuc hièn xong 
vièc dành già tai Phòng. Trèn co sò tòng hqp kèt quà tai càc don vi trac thuòc Ban 
Giàm dòc Sò dà phòi hqp cùng BCH Còng doàn tò chùc Hòi nghi CBCC,VC ca 
quan dàm bào dùng quy dinh.

Tai Hòi nghi dai dièn Ban Giàm dòc Sò dà bào cào dành già kèt quà thuc hièn 
nhièm vu trong nàm và còng khai truòc toàn thè CBCC,VC vè vièc thuc hièn dy 
toàn thu, chi duqc giao nàm truòc và dir toàn duqc giao nàm nay; còng khai quyèt 
toàn vièc sù dung càc loai kinh phi, còng tàc mua sàm, sù dung tài sàn, kèt quà khen 
thuòng, còng tàc quy hoach, dè bat, bò nhièm...

Thòng qua Hòi nghi, CBCC,VC dà rà soàt dành già kèt quà thuc hièn trong 
nàm vè Quy chè chi tièu noi bò, Quy chè làm vièc, thirc hièn lich tièp dàn, còng tàc 
cài càch thù tue hành chinh; dày là ca sò dè toàn thè CBCC, VC trong don vi thè 
hièn tràch nhièm cùa minh trong vièc tham già dòng góp xày dung kè hoach hoat 
dòng cùa don vi cùng nhu giài quyèt còng vièc dòi vói càc tò chùc, nguòi dàn; tham 
già dièu chinh, bò sung càc Quy chè cùa don vi ngày càng hoàn thièn, sàt hqp vói 
dièu kièn còng tàc cùa ca quan.

- Ban Thanh tra nhàn dàn bào cào kèt quà còng tàc và thuc hièn bàu Ban thanh 
tra nhàn dàn theo quy dinh cùa Phàp luàt.

- Còng tàc giài quyèt khièu nai, tò cào duqc thuc hièn nghièm tùc, dùng cac 
quy dinh cùa Nhà nuóc vè còng tàc tièp còng dàn. Tai bò phàn tièp nhàn và trà kèt 
quà dà nièm yét còng khai càc quy trình, thù tue hành chinh thuòc thàm quyèn giài 
quyèt cùa Sò dè tò chùc và còng dàn bièt khi lièn he còng tàc. Thièt làp duóng dày 
nóng và còng khai so dièn thoai dè giài dàp thàc màc, nhàm kip thòi thào ga nhùng
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vuòng màc cùa nguòi dàn và doanh nghiép. Dòng thòi, bò tri lich dè phàn cóng càn 
bò thuòc Phòng Thanh tra trac dè tièp dàn, trong dò, quy dinh cu thè ngày tièp dan 
cùa Giàm dòc Sò và Chành Thanh tra dè tao dièu kièn thuàn lai cho nguòi dàn lièn 
he.

d) Tàc dong cùa vièc thuc hièn Quy chè dàn chù doi vài vièc thuc hièn 
nhièm vu chinh tri cùa co quan.
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- Còng tàc tò chùc, trièn khai thirc hièn tòt càc vàn bàn cùa Trang uang và 
cùa tinh vè còng tàc thirc hièn Quy chè dàn chù ca sa duqc Dàng ùy, Ban Giàm dòc 
quan tàm và chi dao thuòng xuyèn, kip thòi và dòng bò, tù dò dàn dèn su nhàn thùc 
sàu sàc trong dòi ngù càn bò, còng chùc, vièn chùc và nguòi lao dòng trong co quan.

Qua dò mòi càn bò, còng chùc, vièn chùc dèu nàng cao tinh thàn tràch nhièm, 
thirc hành tièt kièm, chòng làng phi, hàng say phàn dàu thirc hièn nhièm vu dà dem lai



hièu quà dàng kè: Còng tàc tài chinh - ngàn sàch cùa tinh trong nàm 2020 duqc trièn 
khai thirc hièn kip thói; cóng tàc thu chi ngàn sàch dàm bào dàp ùng ca bàn càc nhiem 
vu chi theo dir toàn và dot xuàt cùa tinh. Ngoài ra, tham mini cho UBND tinh tranh 
thù su ho tra cùa Bò, ngành Trung uong, trong dò có Bò Tài chinh. Thòng qua ho
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tra càn dòi ngàn sàch, bò sung ngoài dir toàn lcip thói, dàm bào càn dòi ngàn sàch 
dia phuang và ho tra càc huyèn, thi xà, thành phò dàm bào nguòn hoat dòng; cu thè
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mot sò lmh virc chù yèu nhu sau:

(1) Kèt quà thu ngàn sàch nhà nuóc 10 thàng dàu nàm 2020: Tòng thu tir kinh 
tè dia bàn là 6.167 ty dòng, dat 91,27% dir toàn HDND tinh giao.

(2) Kèt quà chi ngàn sàch dia phuang 10 thàng dàu nàm 2020: là 11.815 ty 
dòng, dat 79,15% dir toàn nàm.

Nhìn chung, còng tàc quàn ly và dièu hành ngàn sàch 10 thàng dàu nàm 2020
r  r  a >

dat kèt quà tòt, dàm bào dàp ùng dày dù, kip thói càc yèu càu, nhiem vu chi theo dir
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toàn dà duoc bò tri nhu: chi cho con nguói, hoat dòng bò mày càc càp, tièn dò rùt
r r  r  r

tra càp ngàn sàch dòi vói càc huyèn, kinh phi tra càp cho càc dòi tuóng chinh sàch,
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càc dòi tugng bào tra xà hòi, thanh toàn vòn dàu tu xày dung co bàn; ngoài ra con 
thirc hièn dày dù càc nhiem vu chi dot xuàt theo chi dao cùa Tinh ùy, UBND tinh
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nhu: chi ho tra khàc phuc thièn tai, dich bènh, bò sung kinh phi an ninh quòc phòng, 
an sinh xà hòi...

+ Còng tàc phàn bò ngàn sàch, quàn ly chi ngày càng chàt che theo dùng muc
r  r

tièu, nhiem vu, Nghi quyèt cùa tinh, bàm sàt du toàn, chè dò, dinh mùc chi, thirc 
hièn trièt dè tièt kièm chòng làng phi. Uu tièn bò tri càc khoàn chi cho con nguói, 
an sinh xà hòi, an ninh quòc phòng, hoat dòng bò mày; han chè bò sung kinh phi dòi 
vói càc nhiem vu phàt sinh chua thàt sir càn thièt.

+ Vè dàu tu XDCB: Phòi hop càc ngành lièn quan thuc hièn phàn bò, càp phàt,
r o r  9

thanh toàn vòn dùng theo quy dinh, phàn bò vòn bò sung có muc tièu cùa trung uong 
dùng muc dich.
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+ Thuc hièn tòt chè dò còng khai dir toàn, quyèt toàn ngàn sàch nhà nuóc cùa
r

tùng càp, tùng co quan, don vi theo dùng quy dinh, quy trình quàn ly; tàng cuóng
A # 9 9

quyèn giàm sàt cùa càc tò chùc doàn thè; càn bò còng chùc, vièn chùc co quan và
A A

nhàn dàn nhàm góp phàn phàt hièn và ngàn chàn kip thói nhùng sai pham, tièu circ 
trong quàn ly tài chinh - ngàn sàch.

+ Thuc hièn tòt quy che phòi hop vói càc co quan, don vi trong tinh cung nhu 
càc phòng quàn ly chuyèn mòn trong vièc quàn ly, khai thàc sù dung hièu quà tài 
sàn còng, thirc hièn mua sàm sùa chùa, dàu thàu dàu già.... tai càc co quan hành 
chinh, don vi su nghièp càc càp trong tinh dùng quy dinh.

+ Tàng cuóng còng tàc kièm tra, giàm sàt, thanh tra tài chinh; tàng cuóng theo 
dòi, dòn dòc, kièm tra vièc thirc hièn kèt luàn, kièn nghi, quyèt dinh xù ly sau thanh



tra; day manh thanh tra, kièm tra vièc xày dimg và thuc hièn kè hoach thanh tra, 
trong tàm là chàt luang kèt luàn, kièn nghi và kèt quà vièc thuc hièn thanh tra nhàm 
nàng cao hièu lue, hièu quà cùa hoat dòng thanh tra, dòng thòi thùc dày và nàng cao 
hièu lire, hièu quà còng tàc cài càch hành chinh, phòng, chòng tham nhùng và thuc
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hành tièt kièm, chòng làng phi.

+ Xày dung và thirc hièn nghièm tue chuang trình kè hoach làm vièc hàng 
thàng, quy, nàm. Chàp hành nghièm tùc chè dò thòng tin, bào cào theo quy dinh cùa 
ngành và co quan.

- Vièc thuc hièn Quy chè dàn chù co sa dà dè cao dugc vai trò lành dao cùa 
Dàng, càc Chi bò, cùng nhu cùa càn bò, còng chùc, dàng vièn nhàt là tràch nhièm 
cùa Thù truóng co quan; dòng thòi phàt huy dugc tri tue tàp thè trong vièc còng khai 
thào luàn, bàn bac lày y kièn vè càc hoat dòng cùa co quan, dièu dó dà tao nèn su 
doàn kèt, thòng nhàt trong Dàng ùy, Ban Giàm dòc Só cùng nhu trong tàp thè càn 
bò, còng chùc, vièn chùc; khàc phuc co bàn bènh quan lièu, mènh lènh; han chè 
nhùng khièu nai, thàc màc, don thu nac danh trong càn bò, còng chùc, vièn chùc; 
chàt lugng, hièu quà còng tàc trèn càc lình vuc dugc nàng cao, phong càch lè lòi làm 
vièc cùa CBCC,VC, ky luàt, ky cuóng trong don vi ngày càng dugc cùng co phàt 
huy.
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- Dàng uy, Ban Giàm dòc dà có su phòi hgp chàt ché trong chi dao trièn khai 
thuc hièn Quy chè dàn chù ó co quan gàn lièn vói trièn khai càc nhièm vu chinh tri; 
Dac bièt là vièc chi dao thirc hièn Nghi quyèt Trung uang 4 khoà XII vè “Tàng 
cuóng xày dung, chinh dòn Dàng; ngàn chàn, dày lùi su suy thoài vè tu tuóng, dao 
dùc, lòi song nhùng bièu hièn “tir dièn bièn”, “tir chuyèn hoà” trong noi bò và thuc 
hièn Chi thi sò 05-CT/TW vè “Dày manh vièc hoc tàp và làm theo tu tuóng, dao 
dùc, phong càch Ho Chi Minh”. Tù dó nhan thùc cùa CBCC,VC dà có sir chuyèn
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bièn manh mé vè nhan thuc, tu tuóng; trình dò nàng lire còng tàc ngày càng dugc 
nàng lèn.
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Qua dó, Dàng uy, Ban Giàm dòc Só tàp trung phàt huy nhùng màt làm dugc, 
khàc phuc nhùng tòn tai, han chè; Dòng thòi, rùt ra nhùng bài hgc kinh nghièm dè 
khòng ngùng nàng cao chàt lugng hoat dòng cùa Ban Chi dao thuc hièn Quy chè 
dàn chù trong hoat dòng co quan.

IV. DÀNH GIÀ CHUNG
r

1. Nhùng kèt quà dat dirgc và nguyèn nhan:
r

- Ban Chi dao thuc hièn Quy chè Dàn chù ó co só dà bàm sàt su chi dao cùa
r  \  f

càp trèn, dòng thòi su quan tàm chi dao thuòng xuyèn, kip thòi cùa Dàng ùy; phòi 
hgp vói Ban Giàm dòc Sò và Còng doàn co quan. Ban Chi dao dà phàt huy vai trò 
trong vièc dàm bào dàn chù tai ca quan, phàt huy quyèn làm chù cùa còng chùc, vièn 
chùc; còng khai, dàn chù trong thirc hièn chè dò, chinh sàch; bàm dàm lgi ich còng 
còng chùc, vièn chùc; giù vùng ky luàt, ky cuóng trong hoat dòng co quan; tao sir 
chuyèn bièn tòt trong dòi ngù CBCC,VC; góp phàn thirc hièn hoàn thành tòt nhièm 
vu chinh tri dugc giao.
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- Dat dugc kèt quà trèn do dà tò chùc quàn tri et, phò bièn tuyèn truyèn sàu ròng 
dèn toàn thè CBCC,VC trong co quan, qua dó nàng cao nhan thùc cùa CBCC,VC 
trong hoat dòng co quan; dòng thòi làm tòt càc noi dung theo quy dinh tai Nghi dinh



r  _ >
sò 04/2015/NB-CP cùa Chinh phù; moi còng viec, quyèn lai, tràch nhiem cùa còng 
chùc, vièn chùc dèu dugc thuc hièn dàm bào dày dù; tù dò dà tao dugc su dòng 
thuàn trong toàn thè CBCC,VC trong ca quan.
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2. Han che, yèu kém và nguyèn nhàn:

a) Han chè:
r r

- Mòt sò CBCC,VC chua manh dan trong còng tàc tham già dòng góp y kièn 
phàt huy quyèn làm chù cùa minh; Nhàt là càc CBCC,VC tré tuoi con rut rè, chua 
có kinh nghièm trong xù ly cóng vièc và nàm bàt thòng tin, tù dó dàn dèn han chè 
trong vièc tham muu, dè xuàt càc bièn phàp , giài phàp thirc hièn nhiem vu chinh tri 
nèn hièu quà thirc hièn nhiem vu dat dugc chua cao.

- Hoat dòng cùa Ban Thanh tra nhàn dàn chua thuong xuyèn trong vièc giàm 
sàt, kièm tra; Tù dó chua kip thói dè xuàt nhùng giài phàp dè thuc hièn hièu quà 
hon.

b) Nguyèn nhàn:

Do tàm ly ngai bày tò y kièn, mòt sò CBCC,VC tré chua nhàn thùc hèt tàm 
quan trpng cùa vièc thuc hièn Quy chè dàn chù ca só.

Thành vièn Ban Thanh tra nhàn dàn do thuc hièn kièm nhiem, tap trung thói 
gian cho vièc thirc hièn nhiem vu chuyèn mòn, nèn chua di sàu, di sàt dè giàm sàt 
vièc thuc hièn, nèn kèt quà dat chua cao.

V. NHIEM VU TRONG TÀM TRONG NÀM 2021 • • •
1. Dày manh còng tàc giào due chinh tri, tu tuóng, vàn dòng càn bò, còng 

chùc thuc hièn nghièm tùc chù truong, chinh sàch cùa Dàng, phàp luàt cùa nhà nuóc 
vè thirc hièn Quy chè dàn chù gàn vói vièc hoac tap và làm theo tu tuóng, dao dùc, 
phong càch Ho Chi Minh gàn vói vièc thirc hièn Nghi quyèt Trung uong 4 khóa XII
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vè “Tàng cuóng xày dung, chinh dòng dàng; ngàn chàn dày lùi su suy thoài vè tu 
tuóng chinh tri, dao dùc, lòi song, nhùng dièn bièn “tu dièn bièn”, “tu chuyèn hoà” 
trong noi bò và dày manh còng tàc cài càch hành chinh.

2. Tàng cuóng phàt huy vai trò lành dao cùa Dàng ùy, lành dao co quan trong
, # 9 # r  * r

vièc kièm tra, giàm sàt vièc thirc hièn Quy chè dàn chù, xem vièc thuc hièn Quy chè 
dàn chù là mòt trong nhùng nhiem vu quan trgng, thuóng xuyèn, là tràch nhiem cùa
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toàn thè càn bò, còng chùc, nàng cao tinh thàn tràch nhiem và y thùc phuc vu nhàn 
dàn trong thuc hièn nhiem vu dugc giao.

3. Thuóng xuyèn rà soàt càc quy dinh trong Quy chè hoat dòng cùa co quan dè 
sùa dòi, bò sung cho phù hgp vói tinh hình thuc tè tai co quan nhàm chàn chinh kip 
thói nhùng han chè, thièu sót cùa càn bò còng chùc trong quà trình thuc hièn nhiem
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vu, còng vu dugc giao. Tao mòi quan he doàn kèt, thòng nhàt trong noi bò co quan, 
tao mòi quan he phòi hgp chàt che giùa Thù truong co quan vói Dàng ùy, doàn thè 
ca quan trong thuc hièn nhièm vu chinh tri.
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4. Tièp tue tàng cuóng hoat dòng cùa Ban Thanh tra nhàn dàn dè giàm sàt dòi 

vói càc hoat dòng cùa don vi trong vièc thirc hièn Quy chè dàn chù. Tham già dày 
dù càc lóp tàp huàn thirc hièn Quy chè dàn chù do càp có thàm quyèn tò chùc dè 
nàng cao khà nàng tò chùc thuc hièn.



4. Tièp tue tàng cuóng hoat dòng cùa Ban Thanh tra nhàn dàn de giàm sàt dòi 
vói càc hoat dòng cùa don vi trong vièc thirc hièn Quy chè dàn chù. Tham già dày 
dù càc lóp tàp huàn thirc hièn Quy chè dàn chù do càp có thàm quyèn tò chùc dè 
nàng cao khà nàng tò chùc thirc hièn.

5. Tièp tue dòi mai phuang thùc, lè lòi làm vièc, tièp tue dày manh còng tàc
■\

cài càch hành chinh, rà soàt, bài bò nhùng thù tue hành chinh ruòm rà gày phièn hà 
cho nhàn dàn gàn vói thirc hièn Quy chè dàn chù ò ca sa.

VI. KIÉN NGHI, DÈ XUAT: Khòng có kién nghi, dè xuàt.
/ r

Trèn dày là bào cào kèt quà xày dung và thirc hièn quy chè dàn chù ó ca sa 
nàm 2020 và phuang huang, nhièm vu nàm 2021 cùa Sa Tài chinh gùi Ban Dàn vàn 
Tinh uy dè tòng hap ./y

Noi nhàn:
-  Nhu trèn;
- BGD Sò,
- BCHCDCS, DTN;
- Càc Phòng thuòc Sò;
- Luu: VT, VP.


