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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015
của Bộ Chính trị về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Triển khai Công văn số 201/TTr-PCTN ngày 10/4/2020 của Thanh tra tỉnh
về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50/CT-TW của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án
tham nhũng, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham
mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN, bao gồm: Hoạt động
KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí
tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và
tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của
Sở theo quy định của pháp luật.
Về nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND
ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở
Khoa học và Công nghệ.
2. Về tổ chức bộ máy
Bộ máy tổ chức gồm Ban Giám đốc (03 đ/c), 05 phòng (Văn phòng, Thanh
tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý
Công nghệ và Sở hữu trí tuệ); 01 Chi cục (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng); 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và
Thông tin KH&CN); 02 đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trạm
Nghiên cứu và Phát triển Nấm trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và
Thông tin KH&CN)
3. Việc phân công trách nhiệm lãnh đạo, quản lý công tác phòng, chống
tham nhũng (PCTN)
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Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo công tác PCTN toàn Sở, Thủ trưởng các đơn
vị thuộc Sở trực tiếp chỉ đạo và triển khai công tác PCTN tại đơn vị mình.
Thanh tra Sở là bộ phận trực tiếp tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác
phòng, chống tham nhũng của Sở; giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng,
đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; do đó, Sở không thành lập bộ phận chuyên trách về phòng
chống tham nhũng.
II. Kết quả thực hiện Chỉ thị 50
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện
Chỉ thị 50
1.1. Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 50
Hàng năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xác định công tác
PCTN; THTK, CLP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hệ thống chính
trị; đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc cùng phối hợp với các đơn vị, phòng chuyên
môn thường xuyên triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí cho cán bộ, đảng viên gắn với các cuộc họp chi bộ, họp giao ban,
sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan.
Sở đã tổ chức 06 đợt tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh của Đảng trong công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết của BCH TW 4 khóa 12 “Về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tụ diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;
Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần
làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 50CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 158-QĐ/TW Ban hành quy chế
chất vấn trong Đảng; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng;
Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công
việc; Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chương trình hành động của Sở
Khoa học và Công nghệ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cho toàn bộ
CB, CC, VC và người lao động thuộc Sở.
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo các Chi bộ và các phòng, đơn vị trực thuộc
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quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật, nghiêm túc học tập, nghiên cứu,
quán triệt các văn bản: Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật
PCTN, Luật THTK, CLP; Hướng dẫn các đơn vị triển khai, phổ biến đến tận cán
bộ, đảng viên việc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác tiếp
công dân, thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc,
vụ án tham nhũng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức quán triệt, học tập và phổ biến sâu rộng
những nội dung của Kết luận số 10-KL/TW. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW,
ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tạo điều kiện
thuận lợi để cho CB, CC, VC và người lao động tích cực, chủ động tham gia vào
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
1.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện Chỉ thị 50
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các kế hoạch triển khai
thực hiện công tác PCTN như sau:
- Kế hoạch số 03/KH-ĐUSKHCN ngày 25/2/2017 Thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;
- Kế hoạch Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần
thứ tư BCHTW Đảng Khoá XII;
- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016
của BCHTW Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
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chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
- Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội
chính và phòng, chống tham nhũng.
Giám đốc Sở đã ban hành:
- Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 22/8/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;
- Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 24/8/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số
27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực;
- Kế hoạch số 31/KH-SKHCN ngày 23/9/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý,
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp trong giải quyết công việc.
- Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 27/11/2019 về việc thực hiện Đề án
“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 2021”
Từ năm 2016 -2020, đều ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng
năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50
Trong thời qua, công tác phòng chống tham nhũng tại Sở đã có sự chuyển
biến tích cực là do có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành; sự
phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, cơ quan với các tổ chức đoàn thể như: Công
đoàn, Ban thanh tra nhân trong việc tuyên truyền, giám sát, kiểm tra về PCTN
nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức
trong công tác đấu tranh và phòng, ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, Sở chưa tổ chức
được công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chi thị 50-CT/TW.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 50
2.1. Về phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống tham nhũng
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm trực tiếp chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị thuộc Sở trong
công tác phòng, chống tham nhũng, do đó trong những năm qua Sở không xảy ra
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vụ việc nào có dấu hiệu tham nhũng và chưa có trường hợp nào bị xử lý trách
nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.
2.2. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài
sản tham nhũng
Trong những năm qua, Sở chưa có vụ việc nào có dấu hiện tham nhũng được
phát hiện.
2.3. Việc thực hiện các quy định về khen thưởng, bảo vệ người tố cáo
tham nhũng; xử lý người có hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng
hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm
hại người khác
Sở đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 24/8/2019 về việc thực
hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tuy nhiên cho đến thời điểm báo cáo,
Sở chưa có khen thưởng, kỷ luật nào về người tố cáo, người bị tố cáo tham nhũng.
III. Đánh giá chung
Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở
Khoa học và Công nghệ; phát huy dân chủ của tập thể cán bộ công chức của Sở
trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn luôn tuân thủ theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà
nước nên thời gian qua chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Sở
Khoa học và Công nghệ gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo./.
(Có các phụ lục 1, 2 kèm theo; các phụ lục từ 3 đến 8 không có số liệu; các
phụ lục từ 9 đến 15 không thuộc ngành KH&CN).

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (để t/hợp);
- Lưu VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân
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PHỤ LỤC 01
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 50-CT/TW CỦA
BỘ CHÍNH TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 19-KH/BCĐTW CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƢƠNG VỀ PCTN
(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/3/2020)
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 40/BC-SKHCN, ngày 15/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)
----Tên nội dung văn bản đã ban hành
Số văn bản,
Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ
để triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của
STT
ngày, tháng, quan chức năng thuộc đối tƣợng triển
BCT; Kế hoạch 19-KH/BCĐTW của
năm ban hành
khai thực hiện
BCĐ TW về PCTN

1

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50Số 21/KHCT/TW của Bộ Chính trị về tăng
SKHCN
cường sự lãnh đạo của Đảng đối
ngày
với công tác phát hiện và xử lý vụ
22/8/2016
việc, vụ án tham nhũng

2

Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ
thị
số
27-CT/TW
ngày
10/01/2019 của Bộ Chính trị về Số 28/KHtăng cường sự lãnh đạo của Đảng SKHCN Ban Giám đốc Sở; Các phòng, đơn
đối với công tác bảo vệ người
ngày
vị thuộc Sở
phát hiện, tố giác, người đấu 24/8/2019
tranh chống tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; Các
phòng, đơn vị thuộc Sở

Kết quả triển khai thực hiện của các cơ
quan chức năng
Đang thực
Đã xong
Chƣa thực hiện
hiện

X

X

6

Tên nội dung văn bản đã ban hành
Số văn bản,
Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ
để triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của
STT
ngày, tháng, quan chức năng thuộc đối tƣợng triển
BCT; Kế hoạch 19-KH/BCĐTW của
năm ban hành
khai thực hiện
BCĐ TW về PCTN

Kế hoạch 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường xử lý, số 31/KHngăn chặn có hiệu quả tình trạng SKHCN
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
ngày
người dân, doanh nghiệp trong 23/9/2019
giải quyết công việc.

Kết quả triển khai thực hiện của các cơ
quan chức năng
Đang thực
Đã xong
Chƣa thực hiện
hiện

Ban Giám đốc Sở; Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

X

4

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên Số 36/KHtruyền, phổ biến pháp luật về SKHCN Ban Giám đốc Sở; Các phòng, đơn
phòng, chống tham nhũng giai
ngày
vị thuộc Sở
đoạn 2019 - 2021”
27/11/2019

X

5

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05Số 03/KHCT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
ĐUSKHCN
Chính trị về “ việc học tập và làm
ngày
theo tư tưởng, đạo đức, phong
25/2/2017
cách Hồ Chí Minh”.

X

3

Đảng ủy, Các Chi bộ trực thuộc

7

Tên nội dung văn bản đã ban hành
Số văn bản,
Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ
để triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của
STT
ngày, tháng, quan chức năng thuộc đối tƣợng triển
BCT; Kế hoạch 19-KH/BCĐTW của
năm ban hành
khai thực hiện
BCĐ TW về PCTN

6

Kế hoạch thực hiện Kết luận số
10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết TW 3 khóa X “về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí”;

Đảng ủy, Các Chi bộ trực thuộc

7

Kế hoạch Học tập chuyên đề
“Những nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” và triển khai, quán
triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ
tư BCHTW Đảng Khoá XII;

Đảng ủy, Các Chi bộ trực thuộc

8

Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày
30/10/2016 của BCHTW Đảng
khóa XII về “tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đảng ủy, Các Chi bộ trực thuộc

Kết quả triển khai thực hiện của các cơ
quan chức năng
Đang thực
Đã xong
Chƣa thực hiện
hiện

X

X

X

8

Tên nội dung văn bản đã ban hành
Số văn bản,
Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ
để triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của
STT
ngày, tháng, quan chức năng thuộc đối tƣợng triển
BCT; Kế hoạch 19-KH/BCĐTW của
năm ban hành
khai thực hiện
BCĐ TW về PCTN

9

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số
08-CT/TU ngày 25/4/2016 của
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của các cấp ủy Đảng đối với
công tác nội chính và phòng,
chống tham nhũng.

Đảng ủy, Các Chi bộ trực thuộc

Kết quả triển khai thực hiện của các cơ
quan chức năng
Đang thực
Đã xong
Chƣa thực hiện
hiện

X

9

PHỤ LỤC 02
THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/3/2020)
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:40/BC-SKHCN, ngày 15/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)
-----

Số cuộc cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán
triệt, phổ biến triển khai thực hiện Chỉ thị 50
STT
của Bộ Chính trị

1

01

Hình thức
phổ biến

Hội nghị

Số cấp ủy, tổ chức đảng
đƣợc quán triệt,
phổ biến

06

Số cán bộ, công
chức đƣợc quán
triệt, phổ biến

80

Đối tƣợng cán bộ, công
chức đƣợc quán triệt, phổ
biến
Lãnh đạo, Cán bộ, đảng
cấp ủy
viên

12

68

10

