UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp
luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
- Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kế luận số 80KL/TW của Ban Bí thư; gắn với việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Quảng Trị lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Tổ chức phổ biến, quán triệt các Luật, Nghị định, các văn bản quy phạm
pháp luật do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mới ban hành liên quan đến công tác
phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 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… theo Kế hoạch số 17/KH-SKHCN
ngày 06/02/2021 công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
bằng nhiều hình thức phong phú như thông qua các cuộc họp giao ban, họp định
kỳ Chi bộ, đưa thông tin tuyên truyền pháp luật trên cổng thông tin của Sở.
b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng,
chống tham nhũng
Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 15/01/2021
Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; Báo cáo
tổng kết kết quả thực hiện Chiếc lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch
thực hiện UNCAC của Sở Khoa học và Công nghệ (từ ngày 01/01/2010 đến ngày
01/01/2020).
c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách tổ chức thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng
Giám đốc sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 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 các quy định của phấp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống
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lãng phí; do đó, sở không thành lập bộ phận chuyên trách về phòng chống tham
nhũng.
Cán bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ thuộc Văn phòng Sở phụ trách
công kê khai tài sản và tổ chức công khai tài sản, lưu giữ hồ sơ kê khai tài sản.
d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Xây dựng nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, đặc
biệt là triển khai phổ biến Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn
vị trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở
theo Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 22/3/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện
việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch
Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2021 về
việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và
Công nghệ Quảng Trị.
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Đang tiến hành rà soát, bổ sung và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật
trong thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ để trình
UBND tỉnh ban hành theo quy định.
c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không có vụ việc
d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
nhằm phòng, ngừa tham nhũng
Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp,
đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Quảng Trị (theo Quyết định số 207/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2018).
Giám đốc Sở ban hành Công văn số 56/SKHCN-VP ngày 24/02/2021 V/v
tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện
nhiệm vụ năm 2021.
đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng, ngừa tham nhũng
Không có cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi vị trí
công tác theo quy định tại 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.
e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập
Triển khai việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Kế hoạch số
22/KH-SKHCN ngày 22/3/2021 Triển khai thực hiện việc kê khai, công khai Bản
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kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức
phải kê khai.

Kê khai và công khai tài sản đối với 02 trường hợp bổ nhiệm lại: Chi cục
trưởng Chi cục TCĐLCL, Chánh văn phòng Sở.
f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham
nhũng
Không có vụ việc tham nhũng
g) Việc thực hiện cải cách hành chính
Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 371/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020 Ban
hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quảng Trị; Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 27/01/2021 Tuyên truyền về Cải
cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 23/3/2021 Tự
kiểm tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật năm
2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.
h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành
Giám đốc Sở ban hành các kế hoạch nhằm tăng cường áp dụng khoa học,
công nghệ trong quản lý, điều hành như: Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày
20/01/2021 Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch
vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021; Kế hoạch số
06/KH-SKHCN ngày 20/01/2021 Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ;
Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 20/01/2021 Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả
Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.
i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản
Việc thanh toán, trả lương 100 % qua tài khoản ngân hàng.
k) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng (nếu có):
Nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng trong thực thi pháp luật; Giám đốc
Sở ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 20/01/2021
Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Kế số
05/KH-SKHCN ngày 20/01/2021 Thực hiện công tác pháp chế năm 2021; Kế
hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 19/01/2021 Theo dõi thi hành pháp luật năm
2021; Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 23/02/2021 Thực hiện công tác quản lý
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ:
Không
b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng
qua hoạt động thanh tra: Không
c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý các vụ việc
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tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không
d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng: Không
đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không
Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham
nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: Không
- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị: Không
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:
- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: Không/không
- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không
- Kiến nghị: Không
- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không
5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống
tham nhũng
Không
6. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham
nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về
chống tham nhũng và Chƣơng trình hành động của Chính phủ ban
hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012
Đang triển khai theo kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021
II. ĐÁNH GIÁ VÀ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng
Quý I năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ chưa xảy ra vụ việc có dấu hiệu
tham nhũng.
2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng ủy, Giám đốc Sở quan
tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp nhằm phòng, ngừa tham
nhũng.
3. Dự báo tình hình tham nhũng
Tình hình tham nhũng về lĩnh vực khoa học và công nghệ ở kỳ tiếp theo ít
xảy ra.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG
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THAM TRONG QUÝ II NĂM 2021
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 15/01/2021 Phòng,

chống tham nhũng năm 2021.
Hoàn thành việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm
2021theo đúng Kế hoạch số 22/KH-SKHCN.
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Không có kiến nghị, đề xuất./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (để B/cáo);
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

