
  

       UBND TỈNH LẠNG SƠN 
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-SKHCN 

 
Lạng Sơn, ngày        tháng 10  năm 2021 

BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về  

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

 

Thực hiện Công văn số 390/TTr-PCTN ngày 31/8/2021 của Thanh tra Tỉnh về 

việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo kết quả như sau: 

PHẦN I.  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: 

1. Tình hình quán triệt Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ:  

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019 –2021” (sau đây gọi tắt là Đề án); Kế hoạch số 

143/KH-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai 

thực hiện Đề án giai đoạn 2019 –2021”; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án giao đoạn 2019 

–2021” năm 2019 và năm 2020 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/02/2021 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án năm 2021. Giám đốc Sở KH&CN đã 

ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 57/KH-SKHCN ngày 11/10/2019 về triển 

khai thực hiện Đề án “giai đoạn 2019 –2021” năm 2019 và năm 2020; Kế hoạch số 

21/KH-SKHCN ngày 23/02/2021 thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021” năm 

2021; Kế hoạch số 33/KH-SKHCN ngày 12/3/2021 về triển khai thực hiện công 

tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan; 

Với mục đích nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính; tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp 

luật xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong công chức, 

viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình 

tham nhũng và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu đặt ra là 100% công 

chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) của đơn vị được tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức, hình thành văn hóa minh 

bạch, giải trình của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành 

vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách 
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nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa công chức, 

viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán 

bộ, công chức, viên chức và người dân. Tập trung tuyên truyền một số nội dung 

chính như: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; 

Tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương, 

chính sách của Đảng về PCTN;  Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về 

PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 

Việt Nam trong PCTN; Quyền, nghĩa vụ của CCVCNLĐ và công dân trong phòng, 

chống tham nhũng. 

2. Việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ thư ký thực hiện đề án:  

Đơn vị không thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký thực hiện Đề án. Tuy nhiên, 

đơn vị đã giao cho Thanh tra Sở tham mưu tổ chức thực hiện Đề án; theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

3. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án:  

Trong giai đoạn thực hiện Đề án, Sở đã xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn 

và kế hoạch từng năm, việc tổng kết thực hiện Đề án bằng hình thức báo cáo kết 

quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc và báo cáo chung của Sở. 

4. Kinh phí thực hiện Đề án hàng năm và cho cả giai đoạn:  

Trong quá trình thực hiện Đề án, đơn vị thực hiện triển khai lồng ghép cùng 

các hoạt động chuyên môn nên không phát kinh phí riêng để thực hiện. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-TTg 

 1. Tổ chức kiện toàn nâng cao năng lực của báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật: Sở KH&CN có đồng chí Chánh Thanh tra Sở là báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh.  

 2. Xây dựng chương trình chuyên trang, chuyên muc, tin, bài, tranh, 

ảnh, cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN; hoạt động tuyên truyền thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, qua báo chí: 

Trong giai đoạn thực hiện Đề án, Sở KH&CN đã thực hiện tuyên truyền trên 

trang thông tin điện tử của Sở KH&CN được tổng số 39 tin, bài, văn bản. Trong 

đó: 18 tin bài về các hoạt động PCTN của tỉnh, của Sở và 21 văn bản QPQL có 

liên quan đến PCTN được tuyên truyền trên chuyên mục phổ biến giáo dục pháp 

luật –trang TTĐT của Sở. 

 3. Tuyên truyền PBGDPL về PCTN và đạo đức liên chính thông qua 

hoạt động văn hóa, tuyên truyền lưu động, xét xử các vụ án tham nhũng: 

Không phát sinh 
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4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình gương tiêu biểu 

trong PCTN và xây dựng đạo đức liên chính: Không phát sinh 

5. Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do 

Thanh tra Chính phủ phát động: 

Thực hiện Công văn số 420/TTr -PCTN ngày 22/9/2021 của Thanh tra Tỉnh 

về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do 

Tổng Thanh tra Chính phủ phát động tại Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 

20/8/2021 kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi. Với mục đích chung là nhằm giúp 

nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; qua đó góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn 

thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sức lan tỏa, hình 

thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. Ngày 28/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 

792/SKHCN-TTra phát động đến toàn thể CCVCNLĐ trong toàn đơn vị về việc 

hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. 

Kết quả cuộc phát động đã có 10 bài của CCVCNLĐ Sở tham gia. 

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm 

tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liên chính: Không phát sinh 

 7. Việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền PBDGPL về PCTN tại đơn vị:  

 Thự hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã xây dựng Kế hoạch 

số 57/KH-SKHCN ngày 11/10/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 –2021” 

năm 2019 và năm 2020 và Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 23/02/2021 thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021” năm 2021. Theo đó, đơn vị dự kiến tổ chức 05 hội nghị tuyên 

truyền PBGDPL về PCTN, cụ thể: 01 cuộc với chủ đề về PCTN, xây dựng chính 

quyền điện tử, kiến tạo, phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình 

trong hoạt động công vụ; 02 cuộc tuyên truyền, PBGDPL về PCTN đến một số xã 

có người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 01 cuộc với chủ đề: Siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Kết quả 

thực hiện như sau: 

- Năm 2019, Sở KH&CN đã tổ chức được 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về khoa học công nghệ và PCTN đến CCVCNLĐ thuộc Sở 

KH&CN với 90 lượt đại biểu tham dự. Các văn bản về công tác PCTN được triển 

khai tại Hội nghị bao gồm: Luật Phòng chống tham nhũng 2018; Nghị định 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
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biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch số 57/KH-

SKHCN ngày 11/10/2019 của Sở KH&CN. Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 

10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà 

tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà 

nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 120/TTCP-C.IV ngày 

28/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà. 

Đồng thời, trong năm 2019, đơn vị tổ chức 01 kỳ sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề về 

phòng chống tham nhũng tại kỳ tháng 9/2020 với chủ đề:“Nâng cao ý thức tôn 

trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” đến hơn 30 đảng 

viên thuộc Chi bộ Sở. 

- Năm 2020, Sở đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền được 03 lớp với 295 lượt 

người tham dự trong đó tại Hội nghị công chức, viên chức với hơn 60 người tham 

dự. Đồng thời, công tác “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham được thường xuyên lồng ghép tại các kỳ giao ban, sinh hoạt Chi bộ, 

trên hệ thống ioffice và trang Thông tin điện tử của Sở với các văn bản được 

tuyên truyền gồm: 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; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công 

chức, viên chức và Công văn số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra 

Chính phủ về việc thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà, nhận quà tặng; 

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2020; Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 16/01/2020 của Sở KH&CN về 

triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Công văn số 

1070/KHCN-VP, ngày 30/12/2019 về việc quán triệt và triển khai một số nhiệm 

vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 20/KH-

SKHCN ngày 20/02/2020 về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch số 62/KH-

SKHCN ngày 18/11/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 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 44/KH-SKHCN ngày 03/7/2020 kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị 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. Ngoài ra, trong năm 2020, đơn vị tổ chức 02 kỳ 

sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề về phòng chống tham nhũng gồm: 01 buổi kỳ tháng 

6/2020 với chủ đề: “Học tập tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí 
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Minh”; 01 buổi sinh hoạt chuyên đề kỳ tháng 8/2020 với chủ đề: “Thực trạng và 

một số giải pháp về phòng, chống tham nhũng tại Sở Khoa học và Công nghệ” đến 

hơn 60 lượt đảng viên thuộc Chi bộ Sở. 

- Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh nên ngay từ khi 

xây dựng kế hoạch đơn vị đã linh động trong việc lập kế hoạch triển khai, trong đó dự 

kiến tổ chức 01 cuộc tuyên truyền tại Hội nghị, Hội thảo hoặc các cuộc họp giao ban, 

trang TTĐT của Sở và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Kết quả: đơn vị đã tổ chức tuyên 

truyền lồng ghép tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức được 01 cuộc cho 70 

người, ngoài ra còn lồng ghép tuyên trền tại các kỳ giao ban, sinh hoạt chi bộ. Đồng 

thời, đã tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề tại 02 buổi sinh hoạt gồm: 01 buổi sinh 

hoạt chuyên đề kỳ tháng 01/2021 với chủ đề: Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; 01 buổi kỳ tháng 9/2021 với chủ 

đề: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ 

Sở Khoa học và Công nghệ” đến gần 70 lượt đảng viên thuộc Chi bộ Sở. Các văn 

bản được tuyên truyền gồm: Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; 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 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; Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 23/12/2020 

của Giám đốc Sở KH&CN về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Kế 

hoạch số 67/KH-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình 

công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 16/KH-

SKHCN ngày 02/02/2021 về việc tổ chức triển khai công tác PCTN và thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 02/02/2021 triển 

khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021; 

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 23/02/2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 

2021; Kế hoạch kê khai tài sản thu nhập, Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, Kế 

hoạch số 50/KH-SKHCN ngày 16/6/2021 tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

 8. Truyên truyền PBGDPL về PCTN thông qua tủ sách pháp luật: 

 Đơn vị đã bố trí tủ sách pháp luật đặt tại phòng Truyền thống (tầng 1) của 

tsở, trong đó có các đầu sách chuyên ngành KH&CN và đầu sách liên quan đến 

PCTN để CCVCNLĐ trong đơn vị thuận tiện trong việc tìm đọc và tra cứu thông 

tin. Tuy nhiên, do công nghệ thông tin phát triển mạnh nên việc PBGDPL thông 

qua hình thức tủ sách pháp luật thu hút ít người tham gia. 
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9. Tuyên truyền PBGDPL thông qua các cuộc họp: 

- Cấp ủy, lãnh đạo Sở luôn xác định công tác tuyên truyền PBGDPL về PCTN 

là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, luôn được quan tâm. Hoạt động tuyên truyền 

PBGDPL về PCTN không chỉ được tổ chức Hội nghị mà còn được lồng ghép 

thường xuyên tại các cuộc giao ban và các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ngoài ra, 

công tác tuyên truyền PBGDPL còn được thực hiện thông qua trên hệ thống ioffice 

và trang website của Sở. Các văn bản được tuyên truyền gồm: các Luật, Nghị định 

thi hành các Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quyết định của thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Kế hoạch triển khai của UBND 

tỉnh, của Sở KH&CN liên quan đến công tác PCTN. 

 10. Hoạt động lồng ghép tuyên truyền PBGDPL về PCTN thông qua 

công tác Thanh tra, kiểm tra:  

Từ năm 2019 đến nay Sở KH&CN đã thực hiện tổng số 11 cuộc thanh tra. 

Qua công tác thanh tra đã lồng ghép phổ biến tuyên truyền Luật Thanh tra và các 

văn bản pháp luật liên quan, trọng tâm là quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn 

thanh tra, của thành viên đoàn thanh tra và của đối tượng thanh tra; Nghiêm cấm 

các hình thức lạm quyền, lộng quyền, vòi vĩnh, sách nhiễu, lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực. Trong giai đoạn 2019 - 2021 mỗi năm 

Sở đều thực hiện 01 cuộc thanh tra nội bộ về việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về PCTN tại các đơn vị trực thuộc Sở.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói chung và 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021” nói riêng luôn được Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Sở 

KH&CN quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Công tác 

tuyên truyền, phổ biến GDPL về PCTN được chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình 

thức, linh hoạt theo tình hình thực tế, nội dung phong phú, như: Hội nghị, cuộc họp 

cơ quan, hệ thống ioffice, cuộc thi tìm hiểu về PCTN, công tác Thanh tra, kiểm tra, 

tủ sách pháp luật, trên trang thông tin của Sở KH&CN, các buổi sinh hoạt chuyên 

đề,... 100% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị được giáo dục, học 

tập, phổ biến quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN. Các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng được Sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả trong giai đọan thực 

hiện Đề án 2019-2021 đơn vị đã triển khai công tác tuyên truyền đạt 100% kế 

hoạch đề ra, trong đó có một số nội dung vượt kế hoạch như sinh hoạt chuyên đề 

về PCTN theo kế hoạch 01 cuộc nhưng thực tế đơn vị đã triển khai 05 cuộc vượt 

500% kế hoạch, Cuộc thi tim hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng do Thanh 

tra Chính phủ phát động đã có 10 bài tham gia. Qua công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật PCTN; xây dựng lối sống liêm chính 
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và tuân thủ pháp luật về PCTN trong đội ngũ CCVCNLĐ của Sở. Thời gian qua 

không phát hiện tham nhũng xảy ra tại đơn vị. 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, tồn tại: 

- Số cuộc thanh tra nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm còn ít so với 

tổng số các nhiệm vụ Sở đang quản lý. Chất lượng một số cuộc kiểm tra định kỳ 

đối với công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đôi khi còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền Luật PCTN và các văn bản liên quan đã được thực hiện 

thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức nhưng chất lượng chưa cao.  

- Vai trò tiên phong, gương mẫu của một số đảng viên trong PCTN chưa 

được phát huy đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ còn hạn chế; tinh 

thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số CCVCNLĐ chưa cao.  

- Kinh phí chi cho hoạt động triển khai thực hiện đề án chưa có nên phần 

nào ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện. 

2.2.  Nguyên nhân của khó khăn, tồn tại: 

* Nguyên nhân chủ quan:  

- Số biên chế tham mưu thực hiện công tác PCTN tại đơn vị là Thanh tra Sở ít 

(chỉ có 02 người), trong giai đoạn 2019-2021 thường xuyên thay đổi (do sắp xếp vị trí 

việc làm, do chuyển công tác theo nguyện vọng) nên số cuộc thanh tra về nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học còn hạn chế.  

- Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý cụ thể là phòng Quản lý khoa học 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đôi khi chưa sát sao, chưa kiểm tra đầy đủ các 

thông tin cơ bản của nhiệm vụ dẫn tới kết quả kiểm tra định kỳ của một số nhiệm 

chưa phản ánh sát thực tế. 

         - Chưa phát huy hết vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, tổ chức, 

công đoàn. Một bộ phận đảng viên, công chức, viên chức còn có tâm lý nể nang, 

ngại va chạm nên chưa tích cực trong công tác tự phê bình và phê bình.  

 * Nguyên nhân khách quan:  

- Công tác PCTN là công việc nhạy cảm, nếu không phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của người đứng đầu từng 

đơn vị trong đấu tranh PCTN thì rất khó thực hiện. 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nên cần phải tiết kiệm chi 

do đó đơn vị không bố trí kinh phí hoạt động cho việc triển khai thực hiện đề án 

nên phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện. 

 3. Bài học kinh nghiệm: 

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN phải chú trọng công tác phòng 

ngừa; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là 

nhiệm vụ, biện pháp quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả công tác PCTN. 
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Thực hiện tốt công tác dự báo, nhận diện, nắm tình hình để chủ động và kịp thời 

triển khai các biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.  

- Thực hiện nhiệm vụ đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

để kịp thời phát hiện và phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác công 

khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ. 

- Cần phải bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện cho hoạt động triển 

khai thực hiện đề án để đạt hiệu quả cao hơn. 

PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PGGDPL VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền về 

công tác phòng, chống tham nhũng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức 

trong cơ quan nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, 

nâng cao vai trò của CCVCNLĐ tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thực hiện đồng bộ 6 giải pháp PCTN trong cơ quan, tăng cường tính công 

khai, minh bạch trong các hoạt động chung của đơn vị. Tiếp tục tăng cường mạnh 

mẽ hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, chủ 

động rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định cho phù hợp, đảm bảo 

cho công tác lãnh đạo, quản lý hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, 

thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm 

quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi 

vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp:  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản 

phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú để thu hút 

được nhiều người quan tâm nhằm tăng cường sự phối hợp của mọi tầng lớp nhân 

dân cùng tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng.  

- Có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân điển 

hình trong thực hiện Đề án ” Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. 

 - Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, công khai 

minh bạch trong hành chính công; xây dựng đạo đức nghề nghiệp và tinh thần 

phục vụ nhân dân. 



9 

 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công khai minh bạch, thực hiện dân chủ trong các hoạt 

động của đơn vị. 

 - Rà soát, xem xét, cân đối để tăng cường biên chế tham mưu thực hiện công 

tác thanh tra khoa học và công nghệ nói chung và PCTN nói riêng. Đổi mới phương 

pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra định kỳ đối với các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

 II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và các tuyên truyền viên để nâng 

cao hiệu quả của công tác về công tác tuyên truyền PBGDPL về PCTN.  

- Đề nghị tổ chức tập huấn về công tác PCTN cho các công chức, viên chức 

được giao tham mưu thực hiện phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao khả năng 

nhận diện, phát hiện và xử lý chuyên nghiệp, kịp thời các hành vi tham nhũng. 

- Cần bố trí nguồn kinh phí riêng cấp cho đơn vị để thực hiện các hoạt 

động về PCTN nói chung và công tác tuyên truyền PBGDPL về PCTN nói riêng. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về 

PCTN giai đoạn 2019-2021” của Sở KH&CN./. 

  

 Nơi nhận:                                           
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, Ttra Sở.     

Gửi file word địa chỉ:  

gmailphongchongthamnhungtttls@gmail.com.                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 



  

Phụ lục 1.  

VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SKHCN ngày        /10/2021 của Sở KH&CN ) 
 

STT NỘI DUNG, 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

I BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN   

1 Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 Văn bản 01 

2 Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm Văn bản 02 

3 Văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra  0 

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ   

1  Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình 

giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về 

PCTN, đạo đức liêm chính 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % - 

2 Hàng năm, 100% Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, 

giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi 

dưỡng, cập nhật chính sách pháp luật về PCTN 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % 100 

3 Hàng năm 100% CCVC được tuyên truyền PBGDPL về PCTN dưới 

các hình thức 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % 100 

4 Đến hết năm 2021, có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % - 

5 Đến hết năm 2021, có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, 

tổ chức xã hôi, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % - 

6 Đến hết năm 2021, có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % - 

7 Đến hết năm 2021, có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc 

thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã 

hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

  

 - Tỷ lệ đạt được: % - 
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Phụ lục 2.  

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ KẾT QUẢ PBGDPL VỀ PCTN 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SKHCN ngày        /10/2021 của Sở KH&CN ) 

 

Năm 

Phổ biến 

pháp luật 

trực tiếp 

(PBPLTT) 

Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số 

tài 

liệu 

PBG

DPL 

được 

phát 

hành 

miến 

phí 

(bản) 

Số lần 

phát 

sóng 

chương 

trình 

PBGD

PL trên 

đài 

truyền 

thanh 

xã  

(lần) 

Số lượng 

tin, bài 

về pháp 

luật 

được 

đăng tải, 

phát trên 

phương 

tiện 

thông tin 

đại 

chúng 

(tin, bài) 

Chuyên 

trang, 

chuyên 

mục về 

pháp luật 

được đăng 

tải, phát 

trên 

phương 

tiện thông 

tin đại 

chúng 

 

Số lượng 

các tài liệu 

được dịch 

ra tiếng dân 

tộc thiểu số 

Số 

cuộc 

PBP

LTT 

Số lượt 

người 

tham dự 

(lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(cuộc) 

 

Số 

lượt 

người 

dự thi 

(lượt 

người) 

Số 

lượng 

tài 

liệu 

Loại 

tài 

liệu 

2019 2 120 0 0 0 0 12 0 0 0 

2020 5 355 0 0 0 0 22 0 0 0 

2021 3 140 1 10 0 0 5 0 0 0 

Tổng 10 615 01 10 0 0 39 0 0 0 

 

Phụ lục 3. 

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SKHCN ngày        /10/2021 của Sở KH&CN ) 

ĐVT: Đồng 

NĂM 

KINH PHÍ  BỘ, NGÀNH KINH PHÍ CẤP TỈNH KP HUYỆN KP XÃ 

KP NSNN 

cấp theo 

Đề án 

KP từ nguồn 

hỗ trợ khác 

KP NSNN 

cấp theo 

Đề án 

KP từ 

nguồn hỗ 

trợ khác 

  

2019 0 0 0 0   

2020 0 0 0 0   

2021 0 0 0 0   

Tổng  0 0 0 0   
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