
UBND TỈNH TÂY NINH       

SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SNgV-VP                                              
 

V/v triển khai thực hiện công khai, 

minh bạch phục vụ công tác phòng 

chống tham nhũng. 

Tây Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

     

                                                      Kính gửi: các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 43/TTr-NV3 ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thanh tra 

tỉnh về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Kế hoạch phòng chống tham 

nhũng năm 2021 của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn 

thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai, minh bạch theo quy 

định pháp luật về phòng chống tham nhũng và lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

1. Văn phòng Sở 

Theo dõi, cập nhật thông tin, đưa các nội dung phải công khai theo quy định 

pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng lên Cổng thông tin điện tử cơ 

quan, gồm: 

* Về tài chính, ngân sách 

- Nội dung công khai: 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế sử dụng, quản lý tài sản công; 

+ Dự toán ngân sách; 

+ Thực hiện ngân sách nhà nước hàng Quý, 6 tháng, năm;  

+ Quyết toán ngân sách năm trước. 

- Cơ sở pháp lý: 

+ Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; 

+ Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được Nhà nước hỗ trợ.  

- Hình thức công khai: Công khai theo mẫu quy định tại Thông tư 90/2018/TT-

BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính và Công bố trên mục Công khai ngân sách - 

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ. 

- Thời điểm công khai: căn cứ Điều 9 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

- Chủ thể công khai: Sở Ngoại vụ. 

* Về tổ chức cán bộ 

- Công khai các nội dung sau: 

+ Tuyển dụng công chức, người lao động; 



+ Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, người lao động; 

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ 

chức vụ, hưu trí đối với công chức; 

+  Chuyển ngạch, nâng ngạch, điều động công chức; 

+  Nâng lương, khen thưởng, kỷ luật công chức, người lao động; 

-  Cơ sở pháp lý: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. 

-  Hình thức công khai: Công bố công khai trên mục Công tác tổ chức - Cổng 

thông tin điện tử Sở Ngoại vụ. 

-  Chủ thể công khai: Sở Ngoại vụ. 

* Về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng  

- Công khai các nội dung sau: 

+ Thông báo lịch tiếp dân; 

+ Kế hoạch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; Quyết định thanh tra, kiểm tra; Kết luận thanh tra, 

kiểm tra. 

+ Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; 

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, khiếu nại tố 

cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ (Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm). 

- Cơ sở pháp lý: 

+ Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. 

+ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về 

việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

+ Công văn số 1177/UBND-NC ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư 

02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

-  Hình thức công khai: Công bố công khai trên mục Công tác thanh tra - Cổng 

thông tin điện tử Sở Ngoại vụ. 

-  Chủ thể công khai: Sở Ngoại vụ. 

2. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế: 

Theo dõi, chủ động cập nhật thông tin, phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện 

việc đưa các nội dung chuyên môn phải công khai theo quy định thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của phòng chuyên môn lên Cổng thông tin điện tử cơ quan, cụ thể là văn 

bản pháp luật có liên quan và các thủ tục hành chính sau: 

+ Thủ tục cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; 

+ Thủ tục cho phép đón đoàn vào (đối với các Tổ chức phi Chính phủ nước 

ngoài được cấp Giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh); 



+ Thủ tục cử đoàn ra (cho phép CBCCVC diện địa phương, đơn vị quản lý ra 

nước ngoài);  

+ Thủ tục cho phép phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động báo chí tại địa 

phương. 

- Cơ sở pháp lý: Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc công bố công khai Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC của 

Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

-  Hình thức công khai: Công bố công khai trên Cổng thông tin Dịch vụ công 

tỉnh Tây Ninh và Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ. 

-  Chủ thể công khai: Sở Ngoại vụ. 

Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp thông tin phục vụ công tác 

phòng chống tham nhũng của tỉnh, các phòng chuyên môn phải thường xuyên theo 

dõi, câp nhật thông tin, nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực phòng mình phụ trách, 

kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở) những nội dung phải công khai 

theo luật định. 

Trên đây là nội dung chỉ đạo việc thực hiện công khai, minh bạch phục vụ 

công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch của UBND tỉnh, đề nghị các phòng 

chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. /. 

   KT.GIÁM ĐỐC  

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

-  BGĐ Sở; 

  - Các Phòng thuộc Sở; 

  - Lưu VT . 
(PCTN). 
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