
UBND TỈNH SƠN LA 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:         /KL-SCT                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

 
          Sơn La, ngày      tháng  02  năm 2021 

                                                                      

          

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển  
Công nghiệp – Sở Công thương 

 
 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SCT ngày 15/12/2020 của Giám Đốc Sở 

Công thương phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021; Quyết 

định số 05/QĐ-SCT ngày 08/01/2021 của Sở Công thương về Thanh tra trách 

nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung 

tâm khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp - Sở Công thương. 

Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 29/01/2021. Đoàn Thanh tra đã tiến hành 

thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng đối với Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp - Sở 

Công thương. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04/02/2021 của Đoàn thanh tra, Giám 

đốc Sở Công thương kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

- Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển Công nghiệp là đơn vị sự 

nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Trung tâm có tư cách 

pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý 

trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương, có 

chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ về công tác khuyến 

công ở địa phương như: Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt 

động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt; Tổ chức đào tạo 

(hoặc) liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập 

kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển 

công nghiệp địa phương; Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến 

công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công; Thực hiện hoạt 

động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh 

vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị 

trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực 

có liên quan khác; Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các  chính 
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sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện các hoạt động tư 

vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương. Tư vấn lập dự án: quy 

hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công 

nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;Tư vấn đầu 

tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng; Tư 

vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các 

thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp; Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu 

quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt 

động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ 

thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện 

các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, 

chương trình khuyến công. 

- Tổ chức biên chế tổng số đơn vị có: 08 cán bộ công chức, viên chức 

gồm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; 06 viên chức; Trình độ chuyên môn: 08 

Đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau. 

2. Kết quả thanh tra, xác minh 

2.1. Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, tình hình hoạt động về phòng, chống tham nhũng. 

2.2. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

- Tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện các  

quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

+ Công khai trong hoạt động mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản. 

+ Công khai minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

+ Công khai minh bạch về tài chính ngân sách nhà nước. 

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

- Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham 

nhũng; 

2.3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng 

- Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

thuộc phạm vi quản lý. 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 

3. Kết quả thanh tra 

3.1. Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, tình hình hoạt động về phòng, chống tham nhũng. 
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Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTKC ngày 03/02/2020 về 

công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị năm 2020. Đồng chí Giám đốc 

Trung tâm trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng. 

3.2. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

3.2.1. Tổ chức tuyên truyền Luật phòng ngừa tham nhũng 

Đơn vị đã ban hành và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham 
nhũng của đơn vị năm 2020. Tổ chức tuyên truyền các văn bản về công tác 

phòng, chống tham nhũng lồng ghép tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị. 

3.2.2. Việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị 

- Đã ban hành các quyết định để thực hiện như Quyết định thành lập hội 
đồng thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu và giám sát quá trình mua sắm, sửa chữa, 

thanh lý tài sản. Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp và giám sát quá 
trình mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản của đơn vị trong năm 2020. 

- Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đã ban 

hành Quyết định số 01/QĐ-TTKC ngày 10/01/2020 về việc công khai dự toán 
ngân sách năm 2020 của Trung tâm khuyến công và TVPT Công nghiệp. 

- Công khai trong hoạt động mua sắm công và xây dựng cơ bản, đã ban 
hành quy chế chi tiêu nội bộ, chương trình thực hành tiết kiệm và quản lý tài sản 

công; Quy chế dân chủ ở cơ sở  của đơn vị năm 2020. 

- Hình thức công khai: Công khai vào cuộc họp của đơn vị, có biên bản 

họp cơ quan gửi kèm và đưa lên phần mềm quản lý văn bản. 

3.2.3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn 

Đơn vị đã tuyên truyền và thực hiện đúng theo quy định, trong năm 2020 

không có tình trạng tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, viên 
chức trong đơn vị. 

3.2.4.  Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 

Đơn vị đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTKC ngày 10/01/2020 Quyết 

định ban hành Quy chế văn hóa nơi làm việc tại Trung tâm khuyến công và tư 

vấn phát triển công nghiệp Sơn La. 

3.2.5. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên 

chức nhằm phòng ngừa tham nhũng năm 2020. 

Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp có 01 vị trí kế 

toán theo quy định phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Bà Vũ Thị 

Thu Ba được bổ nhiệm làm kế toán của Trung tâm từ tháng 3/2011 (đến năm 
2020 đã giữ vị trí công tác được 09 năm). Tuy nhiên Trung tâm chưa thực hiện 
việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.  

3.2.6. Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra tham nhũng; 
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Trong năm 2020 đơn vị không có trường hợp nào bị xử lý liên quan đến 

các hành vi tham nhũng. 

3.3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng 

Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ, đơn vị không phát hiện và xử lý trường 

hợp nào liên quan đến các hành vi tham nhũng. 

Qua quá trình thanh tra, Đoàn kết luận như sau: 

4. Kết luận 

4.1. Kết quả đạt được 

Trung tâm đã thực hiện nghiêm Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 

15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020; các chủ 

trương của Đảng, nhà nước, của tỉnh, của ngành về thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. Phát động sâu rộng và đề ra những việc làm cụ thể cho công chức, viên 

chức để thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” qua các công việc cụ thể hàng ngày nâng cao tính cảnh giác, đề 

phòng trong phòng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Không có trường 

hợp vi phạm tham nhũng tại đơn vị. 

4.2. Hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra: 

- Hạn chế: 

+ Chưa tổ chức được hội nghị chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng. 

+ Chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ viên chức thuộc 

diện phải chuyển đổi theo quy định.  

+ Công tác báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ theo quy định.  

- Sai phạm: không. 

5. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Không. 

6. Yêu cầu Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 

– Sở Công thương Sơn La 

- Xây dựng kế hoạch chức hội nghị chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Thực hiện hoặc đề xuất thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán 

bộ viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định.  

- Báo cáo Sở Công thương về kết quả thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng của đơn vị  định kỳ 6 tháng, năm theo quy định. 
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Trên đây là Kế luận cuộc thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng 

đối với Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp - Sở Công 

thương. Giao Thanh tra sở theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung yêu cầu tại 

mục 6 của Kết luận./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Lãnh đạo Sở; 
- Đoàn thanh tra; 
- TTKC&TVPTCN; 
- Lưu: VT- TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Doan 
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