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BÁO CÁO  
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TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Từ 15/12/2020 đến 31/5/2021) 

 

Thực hiện Công văn số 182/TTra - P1 ngày 24/5/2021 của Thanh tra Bộ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021. Sở Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) Thanh Hóa báo cáo kết quả như sau: 

PHẦN I:   

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính  
Không. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ báo cáo: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 05 cuộc thanh tra có thành lập đoàn (01 cuộc 

theo kế hoạch năm 2020 và 04 cuộc theo kế hoạch năm 2021). 

- Lĩnh vực thanh tra: Lĩnh vực KH&CN trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh. 

- Số cuộc đã ban hành kết luận: 03 cuộc. 

- Số tổ chức, cá nhân được thanh tra (đã ban hành kết luận): 03 tổ chức. 

* Kết quả thanh tra: 

Số tổ chức, cá nhân vi phạm: Không. 

* Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra: 

- Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế: Không. 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Không. 

- Xử lý hình sự: Không. 

b) Việc triển khai các cuộc kiểm tra trong kỳ báo cáo: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 05 cuộc kiểm tra có thành lập đoàn (01 cuộc triển 

khai đột xuất theo Kế hoạch của UBND tỉnh và 04 cuộc theo Kế hoạch năm 2021). 

- Lĩnh vực kiểm tra: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Số cuộc đã có báo cáo kết quả: 05 cuộc. 

- Số tổ chức, cá nhân được kiểm tra: 26 (23 tổ chức, 03 cá nhân). 

* Kết quả kiểm tra: 

- Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 03 tổ chức. 

- Nội dung vi phạm chủ yếu qua kiểm tra: 

+ Về kinh tế: Không. 
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+ Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được 

ban hành: 03 (đều là tổ chức); số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 86.997.720 

đồng; xử phạt bằng hình thức khác: Không. 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra: 

+ Kết quả xử lý vi phạm về kinh tế: Không. 

+ Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Số tiền xử phạt 

vi phạm hành chính đã thu: 86.997.720 đồng; số tổ chức, cá nhân đã thực hiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác: Không. 

+ Xử lý hình sự: Không. 

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng 

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không. 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Không. 

4. Xây dựng lực lượng  

- Tổng số công chức trong thời kỳ báo cáo: 04 người. Trong đó: 

+ Thanh tra viên chính: 02 người. 

+ Thanh tra viên: 02 người. 

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức trong kỳ báo cáo: Không. 

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không. 

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: 03 người, 

01 người được thực hiện, 02 người chưa được thực hiện. Trong đó: 

+ Thanh tra viên: 01 người (được thực hiện). 

+ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 02 người (chưa được thực hiện). 

- Số công chức vi phạm và kết quả xử lý: Không. 

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra của Sở KH&CN 

Thanh Hóa được triển khai bám sát với kế hoạch, tập trung vào các nhiệm vụ cơ 

bản nhất, bám sát yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Sở, công tác thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

KH&CN của tỉnh.  

Thanh tra Sở KH&CN đã chủ động phối hợp tốt với các phòng, đơn vị thuộc 

Sở và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, bám sát nhiệm vụ chính trị của 

ngành, tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động theo 

đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đến nay, các nhiệm vụ đang được triển khai 

theo đúng kế hoạch được phê duyệt. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra có một số khó khăn, gồm: 

+ Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, phải thực hiện dãn cách xã hội nên việc 

triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2021 bị hạn chế, phải điều chỉnh thời gian các 

cuộc thanh tra theo kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.  

+ Về nhân sự, Thanh tra Sở hiện có 04 công chức, trong kỳ có 01 công chức 

nghỉ thai sản nên lực lượng thanh tra mỏng, vì vậy, việc triển khai kế hoạch thanh 

tra cũng gặp nhiều khó khắn. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) 

TRONG KỲ TIẾP THEO 

- Tiếp tục tổ chức thanh, kiểm tra theo Kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt. 

- Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát sinh. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Không. 
 

PHẦN II: 

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN Thanh Hóa tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bản tỉnh; Tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định. 

Kết quả đến nay, tại Sở KH&CN không xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

phức tạp, đông người; các vụ việc khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Kết quả tiếp công dân 

Công chức Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên và Giám đốc 

Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp ngày 15 

trùng với ngày nghỉ thì Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo 

(theo Thông báo số 86/TB-SKHCN ngày 29/12/2020 của Sở KH&CN).  

Trong kỳ báo cáo, tại Phòng tiếp công dân của Sở KH&CN, không có công dân 

đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn  

Trong kỳ báo cáo, nhận được 01 Đơn yêu cầu xử lý 01 doanh nghiệp vì đã sử 

dụng dấu hiệu “VIPEC” là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu “VIPEC Giải pháp tuổi thọ động cơ, hình” đã được bảo hộ để cấu 

thành tên doanh nghiệp.  

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 

Thanh tra Sở đã tiến hành khảo sát, nắm bắt thông tin vụ việc tại Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa và Công ty bị yêu cầu xử lý. Kết quả: 

Công ty bị yêu cầu xử lý đã tự nguyện thực hiện việc đổi tên doanh nghiệp. 

Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở có văn bản trả lời doanh nghiệp yêu cầu 

xử  (Công văn số 393/SKHCN-TTra ngày 31/3/2021, Công văn số 605/SKHCN-TTra 

ngày 12/5/2021). 

4. Bảo vệ người tố cáo 

Không. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Sở KH&CN Thanh Hóa 

nghiêm túc triển khai thực hiện, tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại 

Sở ít phát sinh, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không 
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có khiếu kiện vượt cấp.  

Tại Phòng tiếp dân của Sở, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 31/5/2021, không có 

công dân đến để khiếu nại, tố cáo. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH: 

Trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở KH&CN, dự 

báo trong 06 tháng cuối năm 2021 sẽ không xảy ra tình trạng các vụ việc đông 

người, phức tạp có khả năng khiếu nại, tố cáo đến UBND tỉnh và đến các cơ quan 

Trung ương, Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG KỲ 

TIẾP THEO  

- Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của 

pháp luật. 

- Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thủ tục khi tiếp nhận. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền khi phát sinh. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Thanh tra Bộ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực 

lượng làm công tác thanh, kiểm tra; tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

PHẦN III: 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN) 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị; việc quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai 

thực hiện các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong 

công tác PCTN: 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; giải quyết KNTC; Phòng, chống 

tham nhũng năm 2021 (Quyết định số 564/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2020). 

- Ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 (kế hoạch số 28/KH-SKHCN 

ngày 25/01/2021). 

- Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch 

thực hiện UNCAC (Báo cáo số 29/BC-SKHCN ngày 26/02/2021). 

- Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 04/3/2021 về kê khai, công khai bản kê 

khai TSTN theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

- Báo cáo số 47/BC-SKHCN ngày 08/4/2021 về kết quả việc kê khai, công 

khai Bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu. 

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược 

quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ; chương trình công tác của 

Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng: 
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Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, 

triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

và các nhiệm vụ; chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, 

chống tham nhũng khi có yêu cầu. 

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp 

luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng: 

Không. 

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công 

tác phòng, chống tham nhũng: 

Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện về công tác PCTN. 

Hiện nay, Thanh tra Sở có 04 cán bộ công chức, gồm: Chánh thanh tra, Phó chánh 

thanh tra, 02 Thanh tra viên. Các cán bộ Thanh tra Sở có trình độ đại học trở lên, 

đáp ứng yêu cầu trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác PCTN của Sở. 

đ) 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: 

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền các quy định 

của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn tới toàn thể CBCCVC tại  Hội nghị Cán bộ công 

chức, viên chức năm 2021, trong các cuộc giao ban của cơ quan, đơn vị. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng  

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động: 

- Đã thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của Cơ quan 

(gồm: Sở KH&CN và 3 đơn vị trực thuộc) tại Hội nghị Cán bộ, công chức được tổ 

chức vào ngày 11/01/2021. 

- Thực hiện công khai trong công tác thi đua khen thưởng năm 2020. 

- Công khai danh sách các CBCC được nâng lương thường xuyên, nâng lương 

trước thời hạn. 

- Tiếp tục thực hiện công khai trong việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ 

quan Sở KH&CN Thanh Hóa tại Quyết định số 59/QĐ-SKHCN ngày 10/3/2021 

thay thế Quyết định số 111/QĐ-SKHCN ngày 06/4/2020. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định 

của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài 

sản công, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức... 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng 

uỷ Sở KH&CN. 
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- Luôn rà soát, sửa đổi, bổ sung, chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện 

nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn 

vị, cá nhân đến làm việc tại các đơn vị thuộc Sở.  

- Tất cả CBCCVC, người lao động Sở KH&CN thực hiện nghiêm chỉnh “3 

không” trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc của doanh nghiệp: 

Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá 

trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện Quy chế văn hoá công sở (ban hành kèm theo Quyết định 

số 185/QĐ-SKHCN ngày 08/8/2010). 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế làm việc (ban hành kèm theo Quyết 

định 216/QĐ-SKHCN ngày 03/6/2013). 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: 

Sở KH&CN Thanh Hóa đã xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ quan Sở KH&CN 

và vị trí việc làm theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014 quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác 

cho 01 cán bộ, công chức. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: 

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính: 

Sở KH&CN hiện có 76 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, 

100% thủ tục hành chính đã được đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh.  

Trong giai đoạn báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 

155 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN và Sở đã giải quyết 138 bộ 

hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định; 17 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; không 

có đơn thư  khiếu nại, tố cáo của công dân về tinh thần phục vụ nhân dân của cán 

bộ, công chức cơ quan.   

- Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong quán lý và thanh toán không 

dùng tiền mặt: 

+ Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng. 

+ Tiếp tục thực hiện việc chi trả lương và các khoản thu nhập khác qua tài 

khoản ATM cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở.  

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn: 

Sở KH&CN đã triển khai, thực hiện kê khai, công khai các Bản kê khai tài 

sản thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và có Báo cáo số 47/BC-SKHCN 

ngày 08/4/2021 về kết quả việc kê khai, công khai Bản kê khai TSTN lần đầu. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, qua hoạt động tự giám sát, kiểm tra và tự kiểm 

tra nội bộ, công tác thanh và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở không 



 7 

phát hiện hành vi tham nhũng xảy ra tại Sở KH&CN phải xử lý, không có đơn thư 

tố cáo liên quan đến tham nhũng phải giải quyết; không có vụ việc xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. 

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước. 

Không. 

5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính 

trị xã hội và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng: 

Các tổ chức, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, 

Ban Thanh tra nhân dân đã tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN; 

trong hoạt động giám sát hoạt động của cơ quan, phát hiện những hành vi tham 

nhũng theo đúng các quy định của pháp luật.  

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ 

chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng: 

- Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở; 

- Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, 

CCVC, người lao động trong cơ quan. 

c) Kết quả việc bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo 

về hành vi tham nhũng:  

Không. 

6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

a) Việc thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống 

tham nhũng: 

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN Thanh Hóa đã thực hiện tổng kết Chiến lược 

quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC (Báo cáo số 29/BC-

SKHCN ngày 26/02/2021). 

b) Kết quả thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính 

sách và các hoạt động hợp tác quốc tế khác về phòng, chống tham nhũng:  
Không. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

Công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức triển 

khai thực hiện hàng năm và dài hạn. Tinh thần và ý thức trách nhiệm của các cấp 

lãnh đạo, của công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN trong công 

tác PCTN ngày càng được nâng cao.  

Trong 06 tháng đầu năm 2021, không phát hiện hành vi tham nhũng của cán 

bộ, công chức trong toàn cơ quan. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN 

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở kịp thời; 

- Ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở về 

PCTN được nâng cao, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những điều đảng viên không 

được làm, tự giác chấp hành quy định về PCTN; 
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- Các văn bản pháp luật của nhà nước; văn bản chỉ đạo của cấp trên về công 

tác PCTN được Sở tổ chức, phổ biến và thực hiện nghiêm túc; 

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ 

trước hoặc cùng kỳ năm trước 

Với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao trong công tác PCTN nên hiệu quả 

công tác PCTN trong kỳ báo cáo tương đối tốt, tình hình tham nhũng không có 

diễn biến phức tạp so với kỳ trước. 

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống 

tham nhũng 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN Thanh Hóa đã thực hiện tốt công 

tác PCTN, đã hoàn thành mục tiêu không có hành vi tham nhũng của cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn cơ quan. 

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng 

Không. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và PCTN năm 2021. 

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

Không. 

Trên đây là Báo công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 của Sở KH&CN 

Thanh Hóa, đề nghị Thanh tra Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&CN./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ KH&CN (để b/c); 

- Lưu: VT, TTra.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Túy 
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