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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

   

 Số:        /KLTT-SVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hưng Yên, ngày      tháng  6  năm 2021 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 

Ban Quản lý di tích tỉnh 

 

 Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-SVHTTDL ngày 6/4/2021 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý di tích tỉnh, Đoàn thanh 

tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 22/4/2021 đến 5/5/2021 tại Ban Quản lý di tích 

tỉnh. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/5/2021 của Đoàn thanh tra, ý kiến 

giải trình của đơn vị được thanh tra, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Vị trí chức năng: 

Ban Quản lý Di tích tỉnh (Sau đây gọi tắt là Ban) được kiện toàn và 

hoạt động theo Quyết định số 01/2005/QĐ-UBND ngày 11/01/2005, là đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp 

Giám đốc Sở quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, Danh lam thắng cảnh được 

UBND tỉnh phân cấp trên địa bàn tỉnh.  

Đơn vị có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật, là cơ 

quan chuyên môn tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về 

chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Cơ cấu tổ chức: 

2.1. Về đội ngũ cán bộ: Tổng số có 13 người. Trong đó: 

- Biên chế: 11 người; 

- Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ- CP: 02 người; 

2.2. Trình độ chuyên môn: Đại học 11; Trình độ khác: 02 người. 

2.3. Cơ cấu bộ máy  

- Lãnh đạo: 01 Phó Trưởng Ban phụ trách; 05 Trưởng, phó các phòng, bộ 

phận. 
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- Các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Phòng quản lý di tích; 

Phòng Tuyên truyền, Quảng bá và hướng dẫn tham quan; Phòng hành chính – 

tài chính – lưu trữ. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA THỜI KỲ 2019-2020 

1. Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao tại đơn vị. 

 1.1. Về chuyên môn nghiệp vụ 

a) Công tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích  

Giai đoạn 2019-2020, đơn vị đã giúp Giám đốc Sở tham mưu trong công 

tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cụ thể như sau: 

- Lập hồ sơ khoa học đối với 02 hiện vật: Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự 

bi minh” (Tân Việt, Yên Mỹ) và Bệ tượng Phật đá hoa sen chùa Hương Lãng 

(Minh Hải, Văn Lâm) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Thủ 

tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia.  

 - Lập hồ sơ khoa học đối với 03 di tích: Đình Đào Xá (xã Vĩnh Xá, huyện 

Kim Động); Đình - Miếu Tráng Vũ (xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ) và Quần thể 

di tích làng Nôm (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) trình Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xem xét xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2019.  

 - Lập hồ sơ trích ngang 02 di tích: Nhà lưu niệm tướng quân Nguyễn 

Thiện Thuật (xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào) và đình An Dân (xã Tân Dân, huyện 

Khoái Châu), đình Sầm Khúc (xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm) và Nhà tưởng 

niệm đồng chí Tô Hiệu (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang); trình Cục Di sản Văn 

hóa thẩm định, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc 

gia.  

 - Lập hồ sơ khoa học đối với 12 di tích - cụm di tích trình UBND tỉnh 

công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. 

 - Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc gia đối với quần thể di tích 

Làng Nôm. 

 - Lập Hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 12 di tích - cụm di 

tích trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2020. Đến nay, 

các di tích - cụm di tích đều đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp 

hạng.  

- Lập Hồ sơ khoa học đề nghị Thủ trướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di 

tích cấp quốc gia đặc biệt năm 2020 đối với di tích đền An Xá, xã An Viên, 

huyện Tiên Lữ. 

- Lập Hồ sơ hiện vật đối với 03 hiện vật, nhóm hiện vật: Hệ thống thành 

bậc đá chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm; Sưu tập 05 đĩa hoa sen 

vàng Cộng Vũ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động; Trống đồng Động Xá, thị trấn 

Lương Bằng, huyện Kim Động gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, công nhận là bảo vật Quốc gia.  
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- Xây dựng và lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đối với lễ hội 

đền Tống Trân, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ và lễ hội đền Phượng Hoàng, xã 

Minh Tiến, huyện Phù Cừ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và 

đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.  

- Tiến hành khảo sát, điều tra, nghiên cứu, chỉnh lý và bổ sung Hồ sơ khoa 

học đối với các di tích - cụm di tích xếp hạng cấp Quốc gia trên địa bàn 03 

huyện: Phù Cừ, Kim Động và Tiên Lữ với tổng số 41 di tích - cụm di tích. Đến 

nay, việc chỉnh lý, bổ sung đã hoàn thiện.  

b) Công tác phục hồi, tôn tạo, tu bổ di tích 

 Hướng dẫn các địa phương tu bổ 25 di tích từ nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước (thực hiện theo Đề án đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích cấp Quốc gia, di tích 

cấp tỉnh; chương trình mục tiêu phát triển văn hóa); đồng thời khảo sát, đánh giá 

hiện trạng xuống cấp của các di tích, hướng dẫn các địa phương làm thủ tục xin 

tu sửa chống xuống cấp cho di tích bằng các nguồn vốn đảm bảo theo đúng quy 

định, tiêu biểu như: Nghè Văn Ổ, Nghè Hành Lạc, đền Thanh Đặng (huyện Văn 

Lâm); chùa Phạm Xá, chùa Nghĩa Lộ (huyện Yên Mỹ); đền Kim Đằng, chùa 

Diều (Thành phố Hưng Yên); chùa Tam Đô (huyện Ân Thi); chùa Nghĩa Vũ, 

Phủ Hà Linh, chùa Kim Phương (huyện Phù Cừ); Đình Thọ Bình, đình Quan 

Xuyên, đền Đại Quan, đình Sài Thị (huyện Khoái Châu), chùa Bình Tân (Thị xã 

Mỹ Hào); chùa Sậy, chùa Tần Tranh (huyện Phù Cừ), đình Thổ Cầu, Miếu Mái 

Dưỡng Phú, chùa Động xá (huyện Kim Động)… 

c) Công tác tuyên truyền, quảng bá phát huy giá trị của di tích 

- Phối hợp cùng với Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Hưng Yên tổ 

chức thành công các hoạt động văn hóa tại di tích Văn Miếu Xích Đằng nhằm 

tuyên truyền, quảng bá về di tích thông qua hoạt động triển lãm thư pháp, hát ca 

trù và cho chữ đầu xuân; lễ dâng hương báo công của các em học sinh giỏi trên 

địa bàn thành phố.  

- Biên tập, xuất bản cuốn sách “Danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa 

tỉnh Hưng Yên” nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu về hệ thống di tích lịch 

sử - văn hóa của địa phương. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

điều tra, khảo sát, nghiên cứu, kiểm kê và trình Giám đốc Sở phê duyệt danh 

mục các cây cổ thụ trên địa bàn tỉnh, in phát hành cuốn sách "Cây cổ thụ tỉnh 

Hưng Yên". 

 - Phối hợp với Bảo tàng tỉnh tham gia tổ chức triển lãm “Di sản văn hóa, 

du lịch Hưng Yên” năm 2019. 

 - Thường xuyên cử cán bộ thuyết minh, giới thiệu cho các đoàn khách về 

thăm di tích trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của đông 

đảo du khách thập phương về thăm Hưng Yên; đồng thời đẩy mạnh tuyên 

truyền, giới thiệu các cụm di tích trọng điểm như Đa Hoà - Dạ Trạch, nhà thờ bà 

Hoàng Thị Loan- thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khoái Châu), Cây đa La 
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Tiến, đền Tống Trân (Phù Cừ), Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 

(Yên Mỹ), Chùa Nôm (Văn Lâm), đền Ủng (xã Phù Ủng, Ân Thi). 

 1.2. Việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước 

Năm 2019: 

 Năm trước chuyển sang: 7.419.100đ 

 Tổng kinh phí giao trong năm: 2.489.000.000đ 

 Tổng kinh phí đã sử dụng, quyết toán trong năm 2019: 2.487.376.153đ. 

(Hai tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu ba trăm bảy sáu nghìn một trăm năm 

mươi ba đồng). 

  Trong đó:  

Nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên: 1.127.446.153đ 

Nguồn kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 1.359.930.000đ 

 Dự toán còn lại chuyển năm sau: 8.972.947đ. 

Cụ thể:  

 - Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho lãnh đạo và cán bộ Ban: 

99.930.000đ. 

- Tổ chức triển lãm thư pháp, hát ca trù và cho chữ đầu xuân, bảo tồn văn 

hóa phi vật thể tại Văn Miếu Xích Đằng và Đền Phù Ủng – Ân Thi: 80.000.000đ 

- Lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia: 200.000.000đ 

- Lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia cho 02 hiện vật: Bệ tượng phật đá 

hoa sen, chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và Bia đá thời Lý, 

chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ: 200.000.000đ. 

- Biên soạn và xuất bản cuốn sách “Danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn 

hóa tỉnh Hưng Yên”: 250.000.000đ. 

- Nhập dữ liệu hồ sơ di tích đã xếp hạng vào phần mềm quản lý di tích: 

50.000.000đ. 

- Khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng cấp quốc gia đối với quần thể di tích Làng 

Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm: 250.000.000đ. 

- Điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và in sách “Cây cổ thụ di sản Hưng Yên”: 

150.000.000đ. 

- Biên soạn tài liệu, tổ chức lớp tập huấn quản lý, phát huy giá trị di sản 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: 80.000.000đ. 

 Năm 2020: 

 Kinh phí năm trước chuyển sang: 8.972.947đ 

 Tổng kinh phí giao trong năm: 2.724.000.000đ. 
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 Tổng kinh phí được sử dụng, đề nghị quyết toán năm 2020: 

2.586.000.000đ (Hai tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu đồng). 

 Dự toán còn lại chuyển năm sau: 8.972.947đ (Nguồn kinh phí thực hiện 

cải cách tiền lương). 

 Dự toán bị hủy trong năm do chuyển sang nguồn 28 (Nguồn kinh phí dự 

phòng ngân sách tỉnh): 138.000.000đ. 

 Trong đó: 

 Nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên: 1.185.000.000đ 

Nguồn kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 1.401.000.000đ 

Cụ thể như sau: 

 -Triển lãm thư pháp, hát ca trù và cho chữ đầu xuân, bảo tồn văn hoá phi 

vật thể tại Đền Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi được giao đầu năm: 

70.000.000đ; thực hiện: 68.400.000đ; tiết kiệm: 1.600.000đ. 

 - Lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt: Đền Đậu An, xã An 

Viên, huyện Tiên Lữ. Kinh phí giao đầu năm: 250.000.000đ; thực hiện: 

184.800.000đ; Tiết kiệm: 65.200.000đ 

 - Lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Kinh phí được giao 

275.000.000đ; thực hiện: 273.800.000đ; tiết kiệm: 1.200.000đ. 

 - Lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia: Hệ thống thành bậc đá chùa 

Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và Trống đồng Động Xá tại Bảo 

tàng tỉnh Hưng Yên. Bộ sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ. Kinh phí được giao: 

200.000.000đ; thực hiện 196.400.000đ; tiết kiệm: 3.600.000đ. 

 - Bổ sung chỉnh lý hồ sơ di tích cấp quốc gia từ khi công nhận xếp hạng 

đến nay cho 03 huyện: Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ. Kinh phí giao đầu năm 

225.000.000đ; thực hiện: 217.000.000đ; tiết kiệm: 8.000.000đ. 

 - Điều tra, sưu tầm, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật 

thể Lễ hội Đền Tống Trân – Cúc Hoa. Kinh phí giao đầu năm: 250.000.000đ; 

thực hiện: 231.800.000đ; tiết kiệm: 18.200.000đ. 

 - Mở lớp tập huấn về quản lý, phát huy giá trị di tích. Kinh phí thực hiện: 

150.000.000đ; thực hiện: 150.000.000đ. 

1.3. Việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, viên chức, hợp đồng 

lao động 

Trong thời kỳ thanh tra, biên chế được giao cho đơn vị là 11 người. Tổng 

số cán bộ viên chức, lao động là 13 người. 

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng  

2.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng        
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 Năm 2019- 2020, căn cứ Kế hoạch Phòng chống tham nhũng của Sở, đơn 

vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng của đơn vị: Kế hoạch số 03/KH-BQLDT ngày 19/2/2019 và Kế hoạch số 

02/KH-BQLDL ngày 06/4/2020. Các kế hoạch này được triển khai thông qua 

hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm.  

 2.2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, viên chức, lao 

động của đơn vị 

 - Công tác tuyên truyền quán triệt được đơn vị coi trọng và thường xuyên 

quan tâm, định hướng, thực hiện trong đó tập trung vào những nội dung chính 

như: 

 + Việc tuyên truyền, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

Luật phòng chống tham nhũng; Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

của bộ, ngành trung ương và địa phương. 

 + Quán triệt và thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, của đơn vị đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động. 

           2.3. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng 

cơ bản, tài chính-ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản thu; tài sản công, công 

tác tổ chức cán bộ 

 + Công khai về tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản thu: Đơn 

vị thực hiện đầy đủ việc công khai kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các 

nguồn thu, chi ngân sách do nhà nước cấp; dự toán thu – chi, quyết toán kinh 

phí… của đơn vị tại hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm. 

 + Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, 

tài sản công: Đơn vị đã quy định cụ thể trong quy chế làm việc và Quy chế dân 

chủ trong hoạt động của đơn vị, đồng thời áp dụng công khai tại các cuộc họp 

toàn thể của đơn vị, thông báo đầy đủ nội dung hình thức và quá trình thực hiện 

công việc để cán bộ, viên chức, người lao động được biết. Trong mua sắm công, 

đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn hàng năm đều được công khai tại 

các cuộc họp tại đơn vị. 

+ Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ: Đơn vị thực 

hiện đầy đủ, đúng quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở 

văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng… 

và được công khai tại các cuộc họp tại đơn vị.  

         2.4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các chế 

độ định mức, tiêu chuẩn được thảo luận công khai tại các cuộc họp của đơn vị 

và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm và quy chế làm việc 

của đơn vị. Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công 

để quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng, nội dung 

chi tiêu tài chính và quản lý, sử dụng tài sản trong đơn vị, cụ thể: Năm 2019, 
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2020, đơn vị có Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 

05/QĐ–BQLDT ngày 19/02/2019 và Quyết định số 05/QĐ–BQLDT ngày 

14/01/2020). 

 Việc thực hiện chi tiêu tài chính chủ yếu thông qua chi trả qua tài khoản 

giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. 

         2.5. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác 

minh tài sản, thu nhập theo quy định: Đơn vị đã triển khai quán triệt và tổ chức 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập công khai cho các đối tượng thuộc diện kê 

khai theo hướng dẫn và gửi báo cáo kết quả và bản kê khai của từng cá nhân về 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng quy định. 

         2.6. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán: Sau khi có Kết luận của cơ quan thanh tra, đơn vị đã khắc phục ngay 

những tồn tại và có báo cáo gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp 

báo cáo các cơ quan chức năng. 

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA 

 1. Mặt được 

1.1. Về chuyên môn, nghiệp vụ:   

 + Trong thời kỳ thanh tra 2019-2020, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của Sở giao. Công tác nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, xếp hạng di 

tích, cũng như bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích … đạt được những kết 

quả cao, cụ thể: 

 - Ngày 07/1/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các 

quyết định về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 03 di tích gồm: Di tích 

kiến trúc nghệ thuật đình Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động (Quyết định số 

48/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến trúc nghệ thuật đình - miếu Tráng Vũ, xã Đồng 

Than, huyện Yên Mỹ (Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL); và Quần thể di tích 

làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là Di tích lịch sử - 

kiến trúc nghệ thuật quốc gia (Quyết định số 50Đ-BVHTTDL). 

 - Ngày 27/10/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các 

quyết định về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 04 di gồm: Di tích lịch 

sử Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào (Quyết 

định số 3077/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sầm Khúc, xã 

Việt Hưng, huyện Văn Lâm (Quyết định số 3078/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến 

trúc nghệ thuật đình An Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Quyết định số 

3079/QĐ-BVHTTDL); di tích lịch sử Khu lưu niệm Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, 

huyện Văn Giang (Quyết định số 3080/QĐ-BVHTTDL). 

- Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2280/QĐ-

TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 11), năm 2020. Theo đó, đền 

An Xá (đền Đậu An), xã An Viên, huyện Tiên Lữ là 01 trong số 07 di tích được 

xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Tính đến ngày 31/10/2020, trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên hiện có 1.802 di tích các loại, trong đó: 172 di tích - cụm di tích xếp 
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hạng cấp Quốc gia; 250 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh; 02 di tích xếp 

hạng cấp Quốc gia đặc biệt; 03 bảo vật Quốc gia.  

+ Giúp sở tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh Quyết định số 2840/QĐ-

UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt Đề án đầu tư, tu bổ, chống xuống cấp 

di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

 + Hàng năm, tổ chức Tập huấn nghiệp vụ quản lý di sản cho cán bộ quản 

lý di tích, cụm di tích xếp hạng cấp Quốc gia, cấp Quốc gia đặc biệt trên địa bàn 

tỉnh. Thông qua các buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung về 

kỹ năng hướng dẫn tham quan du lịch tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa, các 

văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực di sản. 

 1.1.2. Về công tác hành chính, quản lý sử dụng cán bộ, viên chức, lao 

động, ngân sách nhà nước 

- Hàng năm, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức tốt 

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lấy ý kiến để xây dựng các quy chế: Quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, kế hoạch phòng 

chống tham nhũng; Gắn việc phòng chống tham nhũng, lãng phí với nhiệm vụ 

cụ thể của đơn vị thông qua việc công khai, minh bạch, dân chủ trong chi tiêu 

công để cán bộ, viên chức, người lao động cùng biết và tham gia ý kiến. 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cơ bản đảm bảo, đầy đủ các nội dung 

liên quan đến công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà 

nước cấp; các nguồn thu, nội dung chi, định mức chi, đối tượng thụ hưởng theo 

quy định và phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị. 

 - Việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, chấp hành dự toán và 

quyết toán đầy đủ; thực hiện chi đảm bảo chế độ tiền lương, phụ cấp và các 

khoản đóng góp theo quy định cho cán bộ, viên chức, lao động. 

 - Công tác hạch toán kế toán đã thực hiện mở đầy đủ, hệ thống sổ kế toán, 

số liệu được cập nhật kịp thời, chứng từ chi được lập và lưu giữ đầy đủ, hồ sơ 

mua sắm trang thiết bị và tài sản cơ bản đảm bảo theo quy định. 

- Báo cáo quyết toán mục và tiểu mục khớp đúng theo bản đối chiếu tại 

Kho bạc Nhà nước.   

- Xây dựng đầy đủ các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm 

việc của đơn vị, quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch phòng chống tham 

nhũng làm cơ sở để lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Đơn vị sử dụng và bố trí phân công nhiệm vụ cho viên chức được tuyển 

dụng, đảm bảo theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của đơn 

vị; Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn; có chính sách động viên, khen thưởng, 

kỷ luật kịp thời.  

- Các bản phụ hồ sơ viên chức và hồ sơ của lao động hợp đồng được lưu 

tại đơn vị. Hàng năm, đơn vị đều có đánh giá, phân loại, viên chức làm căn cứ 

chi tăng thu nhập vào cuối năm.  
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- Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng năm 2019 và năm 2020 tại Ban Quản lý di tích tỉnh, Đoàn thanh tra 

không phát hiện đơn vị có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.  

 2. Những tồn tại, hạn chế 

2.1. Về chuyên môn, nghiệp vụ:   

- Hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa chưa thực sự phong 

phú về hình thức, hấp dẫn về nội dung, có lúc hiệu quả còn chưa cao. 

 - Hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh tương đối lớn, nhiều di tích xuống cấp, 

nguồn kinh phí cho tu bổ di tích còn thấp so với nhu cầu thực tiễn. 

 - Nguồn nhân lực quản lý di tích cấp cơ sở còn mỏng, thiếu cán bộ chuyên 

trách có trình độ nghiệp vụ trực tiếp tham mưu về lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá 

trị di sản. 

 - Đội ngũ cán bộ, viên chức Ban Quản lý di tích trong giai đoạn vừa qua 

còn thiếu nên việc kiểm tra, giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ở một số 

địa phương chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến việc hạ giải, thay thế một số 

hạng mục chưa đúng quy định, nhất là đối với các công trình thực hiện bằng 

nguồn vốn xã hội hoá. 

 - Thời gian thực hiện các thủ tục thỏa thuận, thẩm định, phê duyệt việc tu 

bổ các di tích phải qua nhiều bước, kéo dài, nhiều điểm còn chồng chéo giữa 

quy định của pháp luật di sản với pháp luật về xây dựng gây khó khăn cho công 

tác tu bổ, tôn tạo và huy động các nguồn lực để tu bổ. 

2.1.2. Về công tác hành chính, quản lý sử dụng cán bộ, viên chức, lao 

động 

 - Việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức còn chưa khoa học, một số hồ sơ 

còn thiếu các quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng lương thường xuyên, quyết 

định tiếp nhận viên chức, bản đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức. Ngày 

02/5/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 

274/SVHTTDL-TCPC về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý 

hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu các đơn vị rà soát lại hồ sơ 

của cán bộ, viên chức theo hướng dẫn. Tuy nhiên, đến nay đơn vị chưa hoàn 

thành, có 02 viên chức không có hồ sơ lưu tại đơn vị.  

 - Về công tác văn thư chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

 - Hàng năm, đơn vị có xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng 

nhưng kế hoạch còn chưa cụ thể, chưa bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị để cụ thể hóa Luật phòng chống tham nhũng. 

2.1.3. Về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước 

Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

 - Một số chứng từ chi tiếp khách còn thiếu văn bản liên quan đến nội dung 

làm việc, gồm: PCK số 159, ngày 17/8/2020. Số tiền: 3.300.000đ; PCK số 138, 

ngày 3/7/2019; PCK số 87, ngày 18/5/2020. Số tiền 4.200.000đ. 
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 - Một số nội dung chi mua sắm tài sản tập trung (máy in, máy tính) và 

thiết bị nội thất, văn phòng đơn vị chưa có quyết định, biên bản bàn giao của thủ 

trưởng đơn vị cho người sử dụng, quản lý (PCK số 18 ngày 19/1/2019; PCK số 

201 ngày 24/12/2019).  

 - Một số hồ sơ thanh toán còn chưa hoàn thiện, thiếu báo giá cạnh tranh, 

thiếu số quyết định, chữ ký, đơn chào hàng của đơn vị trúng thầu…(PCK số 

137, ngày 24/7/2019; PCK số 90, ngày 20/5/2020; PCK số 23 ngày 21/6/2019; 

PCK số 23, ngày 7/2/2020; PCK số 99, ngày 15/6/2020; PCK số 91, ngày 

20/5/2020; PCK số 13, ngày 21/1/2020; PCK số 98, ngày 11/6/2020; PCK số 

130, ngày 20/7/2020; PCK số 51, ngày 12/3/2020). 

 - Một số hợp đồng thuê khoán trong nội dung lập hồ sơ xếp hạng Bảo vật 

quốc gia, xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia cần bổ sung 

sản phẩm nghiệm thu đã được thông qua hội đồng khoa học như: Bản thuyết 

minh, chuyên đề… 

 V. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Trên cơ sở những mặt tồn tại của đơn vị, Giám đốc Sở  yêu cầu: 

1. Đối với đơn vị được thanh tra 

a) Về chuyên môn nghiệp vụ 

- Trên cơ sở quy định của pháp luật, tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Sở, 

trình UBND tỉnh ban hành những chính sách khuyến khích, huy động các nguồn 

lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Huy 

động tối đa các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; 

tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về giá trị di sản văn hóa; về ý thức, trách nhiệm bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong 

cộng đồng.  

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và những người làm công tác bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích tại các địa phương, cơ sở, tăng cường tuyên truyền phổ 

biến nội dung của các văn bản quy phạm pháp trong lĩnh vực di sản của trung 

ương, của tỉnh.  

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện tu bổ di tích đúng các quy định của 

Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019/TT-

BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số 

quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực di sản văn hóa. 
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b) Việc quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước, xây dựng các quy chế; 

công tác cán bộ 

Yêu cầu đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh đối với những tồn tại phát hiện qua 

thanh tra như:  

- Hoàn thiện hồ sơ cán bộ, viên chức theo hướng dẫn của Sở, bổ sung các 

quyết định bổ nhiệm cán bộ, quyết định nâng lương…và các thành phần còn 

thiếu trong hồ sơ, sắp xếp lại hồ sơ một cách khoa học.  

 - Công tác văn thư phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

- Hàng năm, khi xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng, đơn vị 

phải căn cứ vào Kế hoạch của Sở, căn cứ vào các văn bản về phòng chống tham 

nhũng của trung ương để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị. 

- Khắc phục, bổ sung các thủ tục còn thiếu trong một số hồ sơ thanh toán 

mà Đoàn Thanh tra đã nêu tại mục 2.1.3.  

 - Việc tiếp khách phải đảm bảo nội dung, đúng đối tượng, thành phần theo  

hướng dẫn tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính 

và được thể chế hóa tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.  

- Báo cáo Giám đốc Sở việc khắc phục các tồn tại qua thanh tra trước 

ngày 10/6/2021. 

 2. Đối với Văn phòng Sở: Tăng cường hướng dẫn đơn vị trong việc quản 

lý và sử dụng ngân sách Nhà nước cấp.   

 3. Đối với Thanh tra Sở: Kiểm tra quá trình khắc phục những tồn tại của 

đơn vị; giám sát việc thực hiện Kết luận sau thanh tra báo cáo Giám đốc Sở 

trước ngày 15/6/2021. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại Ban Quản lý di tích tỉnh. Các tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thực hiện Kết luận này./.  

   
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở; 

- Đoàn Thanh tra; 

- Ban QLDT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

  

                                        Đào Mạnh Huân 
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