UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 48 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả 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
(kỳ báo cáo từ ngày 10/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
Triển khai Công văn số 229/TTr-PCTN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của
Thanh tra tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; Sở Khoa
học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế
hoạch số 121-KH/TU
Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SKHCN
ngày 24/8/2019 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.
Tổ chức lồng ghép quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 27-CT/TW
và Kế hoạch số 121-KH/TU trong Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham
nhũng năm, Luật Tố cáo và Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động trong toàn Sở.
Các Chi bộ, đơn vị thuộc sở tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị 27- CT/TW của Bộ Chính trị,
nhằm đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che hành
vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ,
bảo vệ người tố cáo; loại bỏ những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Kịp thời
biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng.
2. Kết quả thực hiện
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, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Giám đốc sở ban hành Quyết định số 323/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2018
Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ; Nội quy tiếp công dân.
Trên cơ sở đó, tổ chức việc tiếp công dân; xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại,
tố cáo, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thanh tra sở, Công đoàn cơ sở tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tiệu cực.
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Kết quả năm 2019, không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến hành
vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
II. Đánh giá chung
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, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn tuân thủ theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà
nước nên thời gian qua chưa có dấu hiện tham nhũng và chưa có đơn thư tố cáo,
phản ánh nào về tham nhũng.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Sở Khoa
học và Công nghệ gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo./.

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