
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

  Số:       /BC-SKHCN    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

  Thanh Hóa, ngày      tháng 9 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống 

 tham nhũng (năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021) 
 

Thực hiện Công văn số 1939/TTTH-PCTN ngày 20/9/2021 của Thanh tra 

tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về PCTN 

năm 2000 và 9 tháng đầu năm 2021,  Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo 

cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP 

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền 

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN không ban hành văn bản quy định chi tiết về 

việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 

2. Việc bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng 

Trong kỳ báo cáo, Giám đốc  Sở KH&CN thường xuyên quan tâm, đảm 

bảo các điều kiện để thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở, cụ 

thể: 

- Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật:  

Thanh tra Sở KH&CN là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện 

việc thi hành pháp luật về PCTN. Thanh tra Sở KH&CN hiện có 04 cán bộ, công 

chức, gồm: Chánh Thanh tra, Phó chánh thanh tra và 02 Thanh tra viên; Các cán 

bộ, công chức Thanh tra Sở có trình độ đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu trong việc 

tham mưu, tổ chức thực hiện công tác PCTN của Sở KH&CN. 

- Về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thi hành pháp luật phòng, chống 

tham nhũng: Đáp ứng các yêu cầu để bảo đảm thi hành pháp luật phòng, chống 

tham nhũng tại Sở. 

- Đánh giá về những thuận lợi và những tồn tại, hạn chế trong triển khai 

thực hiện:  

Trong kỳ báo cáo, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Sở KH&CN quan tâm triển khai; tổ 

chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng được nhu cầu công việc; nhu cầu về kinh 

phí, cơ sở vật chất cơ bản được bảo đảm để công tác thi hành pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng được thực hiện có hiệu quả.  

Trong năm 2020 và 9 tháng đầu 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 

19 nên Sở KH&CN chưa tổ chức được các lớp tuyên truyền, tập huấn về PCTN 

hoặc tham dự các lớp tập huấn về PCTN do các cấp có thẩm quyền tổ chức. 
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3. Việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

3.1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

a) Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị:  

- Việc thực hiện trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc 

công khai, minh bạch:  

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã ban hành hành các văn bản gồm: Kế hoạch 

số 08/KH-SKHCN ngày 21/01/2020 về công tác PCTN năm 2020, Kế hoạch số 

28/KH-SKHCN ngày 25/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021 để chỉ đạo trưởng các phòng, thủ trường các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục thực hiện việc công khai, 

minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định từ Điều 9 đến Điều 

19 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện khác. 

- Việc tổ chức thực hiện công khai, minh bạch: Trong kỳ báo cáo, Sở 

KH&CN tiếp tục chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công khai, 

minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách 

thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, 

phân bổ dự toán, công khai trong công tác tổ chức, cán bộ; công khai thực hiện 

chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động; công khai các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn…...tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền theo dõi, giám sát. Cụ thể: 

+ Đã thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách các năm 2019, 2020 

của Cơ quan (gồm: Sở KH&CN và 03 đơn vị trực thuộc) tại Hội nghị Cán bộ, 

công chức, viên chức hằng năm. 

+ Thực hiện công khai trong công tác thi đua, khen thưởng hằng năm. 

+ Công khai danh sách các CBCCVC 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 KH&CN. 

Hình thức thực hiện công khai, minh bạch: Công bố tại cuộc họp; Niêm yết 

tại trụ sở; Thông báo bằng văn bản; Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở; 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.  

- Việc xử lý vi phạm quy định về công khai minh bạch: Trong kỳ báo cáo, 

không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm về công khai, minh bạch. 

- Đánh giá về những thuận lợi và những tồn tại, hạn chế trong triển khai 

thực hiện:  

+ Thuận lợi: Việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong tổ 

chức và hoạt động của Sở KH&CN nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 
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của các cấp có thẩm quyền; sự giám sát của HĐND, UBMTTQ và của toàn thể 

nhân dân; cơ sở pháp lý công khai, minh bạch rõ ràng, cụ thể để thực hiện.  

+ Tồn tại, hạn chế: Không.   

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

- Việc thực hiện trách nhiệm xây dựng, ban hành và công khai quy định về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ:  

Trong kỳ báo cáo, Cơ quan Văn phòng Sở KH&CN đã ban hành, thực hiện 

Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định số 111/QĐ-

SKHCN ngày 06/4/2020, thay thế Quyết định số 112/QĐ-SKHCN ngày 

27/02/2019; Ban hành, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài 

sản công tại Quyết định số 59/QĐ-SKHCN ngày 10/3/2021, thay thế Quyết định số 

111/QĐ-SKHCN ngày 06/4/2020. 

Giám đốc Sở đã chỉ đạo các 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 và người lao động. 

- Việc thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ: Đã được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ và quản 

lý sử dụng tài sản công;  đã công khai kết quả thực hiện tại cuộc họp cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động hằng năm.  

- Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ: Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện 01 cuộc thanh tra hành 

chính đối với đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển 

giao KH&CN Thanh Hóa) trong việc chấp hành quy định pháp luật về PCTN và 

đã ban hành Kết luận thanh tra.  

Trung tâm cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật về PCTN đối với các 

nội dung được thanh tra; Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra và 

đã yêu cầu có biện pháp khắc phục. 

- Việc xử lý vi phạm quy định về xây dựng và thực hiện quy định về định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ: Trong kỳ báo cáo không có trường hợp nào vi phạm. 

- Đánh giá những thuận lợi và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong 

triển khai thực hiện:  

+ Thuận lợi: Việc xây dựng, thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ có cơ sở pháp lý rõ ràng; nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, thanh tra, 

kiểm tra của các cấp có thẩm quyền; sự giám sát của HĐND các cấp. 

+ Khó khăn, tồn tại: Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại Sở KH&CN chưa được thực hiện thường 

xuyên, liên tục do nhân lực của Thanh tra Sở chỉ có 04 người; từ tháng 5/2021 

đến nay, 01 công chức nghỉ thai sản nên lực lượng thanh tra mỏng, việc triển 

khai kế hoạch thanh tra cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 do 
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phải điều chỉnh thường xuyên kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với điều 

kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. 

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

- Việc xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN không ban hành 

hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có 

chức vụ, quyền hạn.  

- Thực trạng triển khai thực hiện: Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã nghiêm 

túc thực hiện các quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định 

của pháp luật và hướng dẫn thực hiện của các cấp có thẩm quyền, cụ thể: 

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

KH&CN. 

+ Thường xuyên 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 nghiêm túc Quy chế văn hoá công sở (ban hành kèm 

theo Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 08/8/2010), Quy chế làm việc (ban 

hành kèm theo Quyết định 216/QĐ-SKHCN ngày 03/6/2013). 

- Việc xử lý vi phạm quy định về quy tắc ứng xử, về tặng quà và nhận quà 

tặng, về xung đột lợi ích trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong kỳ báo cáo, 

không có trường hợp nào vi phạm. 

d) Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn:  

- Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, công khai kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác:  

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định tại các Nghị 

định: Số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 

của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác; 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/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đã thực hiện việc điều động, chuyển đổi 

vị trí công tác cho 06 cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Việc xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực 

hiện việc chuyển đổi: Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp nào phải xử lý. 

- Đánh giá những thuận lợi và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong 

triển khai thực hiện:  
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+ Thuận lợi: Việc chuyển đổi vị trí công tác nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; có sự kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của Sở 

Nội vụ.  

+ Tồn tại, hạn chế: Không. 

3.2. Việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Trong năm 2020, Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 

285/KH-SKHCN ngày 29/11/2019 về việc kê khai, công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2019 theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Kết quả: Có 34/34 cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai TSTN và đã thực hiện kê khai, 

công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành Kế 

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

tài sản, thu nhập năm 2020 theo quy định tại 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 trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả: Có 64/64 cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai TSTN và đã thực hiện kê khai, 

công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định. 

3.3. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phát hiện 

tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

Trong kỳ báo cáo, qua hoạt động tự giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền, tại Sở 

KH&CN không phát hiện hành vi tham nhũng 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. 

 3.4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng 

- Việc thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong phòng, chống tham nhũng: Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 

70 Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: 

Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp nào phải xử lý. 

3.5. Việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

- Thực trạng xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý tài sản tham nhũng: 

Không có trường hợp nào phải xử lý. 

- Thực trạng xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng: Không có trường hợp nào phải xử lý. 

II. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THI HÀNH PHÁP 

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA CƠ QUAN, TỔ 
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CHỨC, ĐƠN VỊ 

1.  Đánh giá chung 

 Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, công 

tác phòng, chống tham nhũng tại Sở KH&CN đã được triển khai đồng bộ và có 

sự chuyển biến tích cực:  

- Công tác tuyên truyền PBPL được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên 

tục và dưới nhiều hình thức khá nhau; ý thức về chấp hành quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của Sở từng bước được nâng cao. 

- Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện một 

cách đồng bộ, có hiệu quả; hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực 

hiện công khai, minh bạch; thủ tục hành chính được đơn giản hóa, giảm thiểu 

trường hợp cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

Việc tổ chức, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác 

phòng, chống tham nhũng gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại 

dịch Covid -19.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Không. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của Sở KH&CN, đề nghị Thanh tra 

tỉnh tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, TTra.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Túy 
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