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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra năm 2018 

 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2019 

---------------------- 

 Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của 

Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; 

 Thực hiện Công văn số 30/TTr-VP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Thanh 

tra tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ theo Thông 

tư số 03/2013/TT-TTCP. 

 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh báo cáo kết quả công tác 

Thanh tra năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA 

  1. Thanh tra hành chính 

 - Tổng số cuộc đã thực hiện: Thanh tra theo kế hoạch 01 cuộc đối với Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

 - Số đối tượng được thanh tra (cá nhân, tổ chức): 01 tổ chức. 

 - Lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Lĩnh vực hành chính. 

 - Kết quả thanh tra: Qua thanh tra, Chi cục đã thực hiện tương đối đầy đủ 

theo quy định về các nội dung trong quản lý và sử dụng công chức; Công tác 

đào tạo, bồi dưỡng công chức; Công tác quy hoạch cán bộ; Công tác đánh giá, 

thi đua khen thưởng công chức và công tác minh bạch tài sản thu nhập. Tuy 

nhiên vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như thực hiện việc chuyển đổi vị trí 

công tác; việc lưu trữ hồ sơ công tác của cán bộ, công chức chưa đầy đủ theo 

quy định. 

 2. Thanh tra chuyên ngành 

 a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

 - Tổng số cuộc thanh tra đã thực hiện: 19 cuộc (trong đó, thanh tra đột xuất 

05 cuộc đối với 15 cơ sở; thanh tra theo kế hoạch 14 cuộc đối với 54 cơ sở) 

 - Số đối tượng được thanh tra (cá nhân, tổ chức): 69 tổ chức.  

 - Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: 

 + Lĩnh vực an toàn bức xạ: Thanh tra 02 cuộc (06 cơ sở sử dụng thiết bị x-

quang y tế). 

 + Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Thanh tra 08 cuộc (51 cơ sở kinh doanh 

hàng hóa xăng dầu). 

 + Lĩnh vực đề tài, dự án: Thanh tra 06 cuộc (06 cơ sở). 



 2 

 + Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: Thanh tra 01 cuộc (01 cơ sở) 

 + Lĩnh vực mã số, mã vạch: Thanh tra 01 cuộc (03 cơ sở) 

 + Lĩnh vực tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thanh tra 01 cuộc 

(02 cơ sở).  

 b) Kết quả thanh tra: 

 Các cơ sở thực hiện đúng theo quy định pháp luật về đo lường chất lượng 

trong kinh doanh xăng dầu; về an toàn bức xạ và hạt nhân trong sử dụng thiết bị 

x-quang chuẩn đoán trong y tế; về Sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh; về 

việc sử dụng mã số, mã vạch; về tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ và về 

việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.  

 II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

 1. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra  

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm. Kết quả công 

tác thanh tra trong năm 2018 đúng theo kế hoạch đề ra và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở đã được thực hiện tốt 

trong hoạt động thanh tra. 

 2. Việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công 

tác thanh tra 

- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: Sở chỉ đạo Thanh tra phối hợp với 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Tây Ninh, các phòng trực thuộc Sở và 

các cơ quan chức năng liên quan trong công tác thanh tra theo kế hoạch, thanh 

tra đột xuất và theo chỉ đạo cấp trên. 

 - Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực 

hiện pháp luật về thanh tra: Sở chỉ đạo Thanh tra phối hợp với Văn phòng Sở 

thông qua ngày sinh hoạt pháp luật định kỳ của Sở phổ biến các văn bản pháp 

luật liên quan trong công tác Thanh tra.  

 3. Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp 

luật và việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được 

thanh tra 

 - Trong năm 2018 thanh tra Sở đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc thực 

hiện kế hoạch đề ra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường hiệu 

lực quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ. 

 - Trong quá trình thanh tra, các Chủ doanh nghiệp, cơ sở có tinh thần hợp 

tác tốt với Đoàn Thanh tra, xuất trình tương đối đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ có liên 

quan đến nội dung thanh tra tại cơ sở. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2019 

 - Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019. 

 - Tổ chức triển khai thanh tra đúng theo kế hoạch đề ra trong năm. 

 - Thanh tra theo chỉ đạo cấp trên (nếu có). 
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 Trên đây là kết quả công tác Thanh tra năm 2018 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

  
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, TTr. 
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