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       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Tuyên Quang, ngày  31  tháng 12 năm 2019 

   
       

KẾT LUẬN 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đối với  

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang. 

 
Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 23/10/2019 của Giám đốc Sở 

Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh 

Tuyên Quang,  

Sau khi xem xét Báo cáo số 03/BC-ĐTTr ngày 25/12/2019 của Đoàn 

thanh tra và các tài liệu, hồ sơ kèm theo, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau: 

 I.  KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  

1. Việc xây dựng, ban hành văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phòng Công chứng số 1 đã ban hành 04 văn bản để thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trong 

đơn vị, gồm: 

- Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo Quyết định số 01/QĐ-PCC ngày 

02 tháng 01 năm 2018. 

- Kế hoạch số 112/KH-PCC ngày 31/12/2017 Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 

- Kế hoạch số 27/KH-PCC ngày 05 tháng 05 năm 2018 Thực hiện Kế 

hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

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. 

- Kế hoạch số 55/KH-PCC ngày 28 tháng 09 năm 2018 Thực hiện kế 

hoạch số 44/KH-STP ngày 18/09/2018 về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TUngày 

09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.  

2. Việc tuyền truyền, phổ biến văn bản của các cấp về công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí          

 Qua kiểm tra Sổ họp và Sổ đọc báo đầu giờ hàng tuần, Phòng Công chứng 

số 1 đã tuyên truyền tại 15 buổi họp, đọc báo các văn bản có liên quan về công 

tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 104 lượt 
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người nghe, trong đó có các nội dung tuyên truyền: Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 

26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP 

ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định nhận định tình hình tham 

nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

 3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 

đơn vị:   

 * Xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Đơn vị đã xây dựng Quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị theo Quyết định số 01/QĐ-PCC ngày 02 tháng 01 năm 

2018 để thực hiện. 

 * Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản: năm 

2018 Phòng công chứng số 1 không có hoạt động xây dựng cơ bản, mua sắm tập 

trung 

 * Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ 

quan:  

 - Đã thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị; niêm yết Biểu quy định thu phí và lệ phí công chứng để khách 

hàng biết, tiện theo dõi; thông báo công khai phạm vi, địa bàn phụ trách của các 

công chứng viên. 

- Công khai tài chính của đơn vị: 

+ Ngày 31/12/2017: Công khai Dự toán ngân sách năm 2018; 

 + Ngày 03/4/2018: Công khai tài chính quý I năm 2018; 

 + Ngày 02/7/2018: Công khai tài chính quý II năm 2018; 

 + Ngày 03/10/2018: Công khai tài chính quý III năm 2018; 

 + Ngày 12/01/2019: Công khai tài chính quý IV năm 2018 và Báo cáo Số 

liệu quyết toán thu - chi tài chính năm 2018. 

 3.2. Việc thực hiện chế độ tiêu chuẩn định mức đã xây dựng. 

* Thu, chi sự nghiệp: 

- Dự toán thu được giao: 2.060.000.000 đồng 

- Số thực hiện thu trong năm: 3.826.220.000 đồng. 

- Số đã chi trong năm: 2.135.685.000 đồng. 

+ Số nộp ngân sách nhà nước: 871.055.000 đồng  

+ Bổ sung nguồn kinh phí: Không 

Trong đó: 
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+ Nộp ngân sách nhà nước: 1.119.385.500 đồng  

+ Nguồn kinh phí trích lại đơn vị: 1.119.385.500 đồng. 

* Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm: 

- Chi lập quỹ ổn định thu nhập: 1.050.000.000 đồng. 

+ Chi tăng thu nhập cho người lao động năm 2018: 980.000.000 đồng.  

- Chi lập quỹ khen thưởng: 30.000.000 đồng. 

- Chi lập quỹ phúc lợi: 100.000.000 đồng. 

- Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 776.393.992 đồng. 

* Kết quả thực hiện chế độ, định mức:  

 - Qua kiểm tra, Phòng Công chứng số 1 đã thực hiện việc chi theo đúng 

chế độ, định mức được xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ, phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

3.3. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những điều công chức không được 

làm; trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, sai phạm 

cơ quan:  

Qua kiểm tra, năm 2018 không phát hiện trường hợp nào trong cơ quan có 

hành vi vi phạm quy định về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đến 

mức phải xử lý kỷ luật. 

3.4. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm 

của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, sai phạm tại đơn vị 

Qua kiểm tra, năm 2018 không phát hiện trường hợp nào trong đơn vị có 

hành vi vi phạm quy định về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đến 

mức phải xử lý kỷ luật. 

Trong năm 2018, qua công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân còn có 02 đơn tố cáo của công 

dân có nội dung liên quan thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của công chức, viên 

chức Phòng công chứng số 1. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh thì công dân 

xin rút đơn vì trong quá trình làm việc với Đoàn xác minh đơn tố cáo công dân 

đã tự nhận thấy việc tố cáo là không có căn cứ.  

 4. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo có dấu hiệu về tham 

nhũng thuộc  thẩm quyền của đơn vị: Trong kỳ, đơn vị không tiếp nhận đơn 

thư nào của công dân. 

 5. Việc nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo Quyết định 

64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Không có trường hợp nào vi 

phạm về việc nhận quà và nộp lại quà tặng. 
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 6. Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân: Thực hiện Quyết 

định số 187/QĐ-STP ngày 28/11/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê 

duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, 

thu nhập năm 2018, Phòng công chứng số 1 có 04/04 công chức, viên chức 

thuộc đối tượng kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai 

theo quy định, không có người vi phạm về việc kê khai phải xử lý. 

 7. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống 

tham nhũng: Qua kiểm tra, theo dõi, đơn vị đã báo cáo gửi Sở Tư pháp về công 

tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gồm: 

- Báo cáo số 14/BC-PCC ngày 06/3/2018 về việc báo cáo Kết quả thực 

hiện công tác giải quyết đơn thư phòng, chống tham nhũng quý I/2018.  

- Báo số 31/BC-PCC ngày 05/06/2018 về việc báo cáo Kết quả thực hiện 

công tác giải quyết đơn thư phòng, chống tham nhũng quý II/2018 và 6 tháng 

đầu năm 2018. 

- Báo cáo số 52/BC-PCC ngày 05/9/2018 về việc báo cáo Kết quả thực 

hiện công tác giải quyết đơn thư phòng, chống tham nhũng quý III/2018 và 9 

tháng đầu năm 2018. 

- Báo cáo số 74/BC-PCC ngày 06/12/2018 về việc Báo cáo kết quả thực 

hiện công tác giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2018. 

 II. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN: 

 1. Ưu điểm. 

Trong năm 2018, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang đã triển khai 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí: thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; xây dựng và thực hiện các chế độ tiêu chuẩn, định 

mức, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công khai các hoạt động của phòng theo 

quy định; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai, minh bạch tài 

sản, thu nhập cá nhân; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, giải 

quyết công việc... 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 - Chưa quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, cụ thể như: Kế hoạch số 27/KH-PCC ngày 05 tháng 05 

năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện 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; Kế hoạch số 55/KH-PCC ngày 28 tháng 09 
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năm 2018 thực hiện kế hoạch số 44/KH-STP ngày 18/09/2018 của Sở Tư pháp 

về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TUngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống 

tham nhũng.        

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ của Phòng 

công chứng số 1 chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo đúng mẫu quy định tại 

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. 

- Mẫu biểu công khai tài chính chưa đúng mẫu theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính. 

III. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ kết quả thanh tra, yêu cầu Phòng Công chứng số 1: 

1. Tiếp tục chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: tuyên truyền văn bản của các 

cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp ban hành kèm theo 

Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 

Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 

11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp. 

2. Rút kinh nghiệm trong việc để ra những tồn tại, hạn chế trong việc chấp 

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

phí được phát hiện qua thanh tra. 

3. Niêm yết Kết luận này tại trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 

trong thời hạn 15 ngày liên tục, kể từ khi nhận được Kết luận theo quy định. 

 Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đối với Phòng công 

chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                        
 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy;                            (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Phòng BTTP, TTr Sở; 

- Phòng Công chứng số 1; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, ĐTTr. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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