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Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính 

phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng 

dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”; Kế hoạch số 

87/KH-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đánh giá công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tự 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 16/12/2020 đến ngày 

15/12/2021, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: 

hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển 

tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; 

ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ 

chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 

của Sở theo quy định của pháp luật.  

Tính đến thời điểm 15/12/2021, tổng số công chức, viên chức và người lao động 

(CCVCNLĐ) của Sở là 62 người, trong đó: công chức 37; viên chức 13, lao động 

hợp đồng là 12 người. 

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 03 phòng chuyên 

môn (phòng Quản lý Khoa học, phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành; phòng 

Quản lý công nghệ và Đối mới sáng tạo) và 02 đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm ứng dụng phát triển Khoa học công nghệ 

và Đo lường, chất lượng sản phẩm. 

 Chi bộ Sở KH&CN có 39 đảng viên (37 đảng viên chính thức, 02 đảng 

viên dự bị), các đảng viên đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên. 

Thực hiện Công văn số 456-CV/ĐUK ngày 15/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh về việc đồng ý chủ trương thành lập Đảng bộ Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn. Ngày 03/11/2021 Chi bộ Sở KH&CN có Tờ trình số 111-

TTr/CBSKHCN Đề án thành lập Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN trình Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Đảng ủy khối CCQ tỉnh) xem xét. Ngày 
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10/12/2021 Đảng ủy khối CCQ tỉnh có Quyết định số 242-QĐ/ĐUK thành lập 

Đảng bộ Sở KH&CN tỉnh trực thuộc Đảng ủy khối CCQ tỉnh. Tổ chức của Đảng 

bộ gồm 4 chi bộ: Chi bộ Văn phòng-Công nghệ; Chi bộ Khoa học-Kế hoạch-

Thanh tra; Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Chi bộ Trung tâm 

ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm. Chỉ 

định Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm có 7 đồng chí, Bí thư 

Đảng ủy là Giám đốc Sở.   

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường 

xuyên, quan trọng, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở KH&CN luôn chú trọng, quan tâm chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác PCTN đối với các lĩnh vực ngành quản lý, coi đây là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. 

 II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN 

1. Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN:  

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo: 

Giám đốc Sở đồng thời là Bí thư Đảng ủy luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm 

của người đứng đầu đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiện 

nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo công tác PCTN tại đơn vị. Trong năm 2021, trên cơ sở lãnh 

đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chủ động, 

kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định. 

1.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện: 

Công tác PCTN tại đơn vị do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo và giao cho Thanh 

tra Sở thường xuyên theo dõi, tham mưu thực hiện. Đánh giá việc tổ chức thực hiện 

công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN năm 2021 như sau: 

1.2.1. Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN:  

 - Ban hành 06 kế hoạch triển khai: Kế hoạch số 64 /KH-SKHCN ngày 

23/12/2020 về Công tác PCTN năm 2021; Kế hoạch số 16 /KH-SKHCN ngày 

02/02/2021 về Tổ chức triển khai công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2021; Kế hoạch số 21 /KH-SKHCN ngày 23/02/2021 về Triển khai thực 

hiện Đề án “ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-

2021” năm 2021; công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021Kế hoạch số 50 /KH-SKHCN ngày 16/6/2021 về 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 PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;  Kế hoạch số 18/KH-

TTUD  ngày 18/02/2021 của Trung tâm ứng dụng về tổ chức triển khai công tác PCTN 

và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 38/KH-TĐC ngày 

09/02/2021 của Chi cục TĐC về tổ chức triển khai công tác PCTN và thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí năm 2021. 

- Kết quả thực hiện: Qua việc thường xuyên tuyên truyền, xây dựng kế hoạch 

triển khai Luật PCTN, đồng thời với việc thực hiện đồng bộ giải pháp PCTN cho 

thấy ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động 

(CCVCNLĐ) trong đơn vị ngày càng được nâng lên. Không phát hiện tham nhũng, 
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“tham nhũng vặt” tại đơn vị, không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến tham 

nhũng của người thực thi công vụ trong đơn vị, từng bước góp phần trong sạch bộ 

máy, góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.  

1.2.2. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
về PCTN:  

Ban lãnh đạo sở đã chủ động, kịp thời thực hiện đúng thẩm quyền, có hiệu 

quả công tác tự kiểm tra, rà soát, văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo lãnh 

đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện riêng việc 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.  

1.2.3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN:  

Đã ban hành 02 kế hoạch: Kế hoạch số 21 /KH-SKHCN ngày 23/02/2021 của 

Sở KH&CN 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 2021; Kế hoạch số 

73/KH-SKHCN ngày 05/11/2021 của Sở KH&CN về Tổ chức hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021, trong đó tập trung 

tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, 

chống tham nhũng; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng 

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

chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”.  

Kết quả thực hiện: Trong năm 2021, Sở đã tổ chức triển khai thực hiện truyên 

truyền PBGDPL về PCTN bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, 

trọng điểm, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho CCVCNLĐ trong đơn vị và 

đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19. Do tình hình dịch bệnh nên 

công tác tuyên truyền PCTN chủ yếu thực hiện bằng hình thức trên hệ thống ioffice 

mạng nội bộ và trên trang website của Sở. Có Báo cáo số 171/BC-SKHCN ngày 

22/10/2021 tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Báo cáo số 199/BC-SKHCN ngày 

23/11/2021 Kết quả công tác PBGDPL năm 2021.  

1.2.4. Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

về PCTN 

 Ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 09/02/2021 về Triển khai thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, mục đích tổ chức triển 

khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) quản lý nhà nước về lĩnh vực 

KH&CN theo quy định, tuy nhiên không ban hành kế hoạch riêng để kiểm tra, theo 

dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.  

Trong năm đã tiến hành 01 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng tại Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC). Qua Thanh tra không phát hiện tham 

nhũng tại Chi cục TĐC. Tuy nhiên qua thanh tra  đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để 

Chi cục TĐC khắc phục kịp thời, thu nộp trả ngân sách nhà nước năm 2021 với số tiền 

là 8,4 triệu đồng. 

2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
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2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu 

vực Nhà nước: 

  - Đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định 

tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018 trong hoạt động, quản lý sử dụng ngân sách, 

tài sản công, công khai các chế độ, định mức,tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ, đào tạo, 

bồi dưỡng, xét nâng lương, công khai thủ tục hành chính, quy trình thủ tục giải quyết 

công việc..., cụ thể đã ban hành và công khai các văn bản: Quyết định 05/QĐ-

SKHCN ngày 05/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 

và công khai quyết toán ngân sách năm 2019; Quyết định 39/QĐ-SKHCN ngày 

19/3/2021 về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở KH&CN nhiệm kỳ 2021-2026 năm 

2021; Kế hoạch 13/KH-SKHCN ngày 28/01/2021 về triển khai thực hiện 05 nhiệm 

vụ trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021;  Kế hoạch 01/KH-SKHCN 

ngày 05/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021; Kế hoạch 

02/KH-SKHCN ngày 07/01/2021 về tổ chức triển khai công tác Thi đua, Khen 

thưởng năm 2021. Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 12/3/2021 Về việc phê duyệt 

danh sách công chức, viên chức của Sở KH&CN có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu; Biên bản niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 

2021; Quyết định số 57/QĐ-SKHCN ngày 29/4 /2021 về thành lập Tổ thẩm định dự 

toán, quyết toán kinh phí các dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030 thực hiện từ năm 2021; Quyết định số 47/QĐ-SKHCN ngày 

06/4 /2021 về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo quản lý cấp phòng của đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 

2021-2026 năm 2021; Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 26/11 /2021 về việc ban 

hành Quy chế tiếp công dân của Sở; Quyết định số 88/QĐ-SKHCN ngày 28/6 /2021 

về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở; Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 23/4 /2021 về việc tặng Giấy khen cho 

cá nhân có thành tích trong triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của tổ chức pháp chế; Quyết định số 144/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2021 về 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

tại Chi cục TĐC - đơn vị  trực thuộc Sở; Quyết định số 86/QĐ-SKHCN ngày 24/6 

/2021 về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên những tháng còn 

lại năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ; Quyết 

định số 196/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021; Kế hoạch số 59/KH-SKHCN ngày 20/8 

/2021 về triển khai, thực hiện công tác cải cách TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN 

trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Đề án cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 

520/SKHCN-VP ngày 30/6/2021 về việc cung cấp nội dung thủ tục hành chính để 

niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-

TTUD ngày 26/01/2021 của TTUD về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng năm 2021…Các hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của 

pháp luật về PCTN. 
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- Kết quả cải cách hành chính 2021:  

 Năm 2021, công tác cải cách hành chính của đơn vị tiếp tục được triển khai 

thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Công khai thủ tục hành chính, quy trình thủ tục 

giải quyết công việc. Chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết 

TTHC, góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho tổ chức 

và cá nhân; Thường xuyên rà soát các quy định thuộc lĩnh vực KH&CN, rà soát 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và các văn bản có liên quan, để đề xuất 

sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC;  Công tác cải cách thể chế 

thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, các văn bản quy phạm pháp luật được giao xây 

dựng và trình ban hành đúng thẩm quyền, đúng thể thức; nội dung phù hợp với quy 

định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh, cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, 

chính sách của Trung ương và của tỉnh góp phần cải thiện chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Có Báo cáo số 206/BC-TĐC ngày 

19/11/2021 của Chi cục TĐC Công tác CCHC năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022; Báo cáo số 204/BC-SKHCN ngày 29/11/2021 của Sở KH&CN Công tác 

cải cách hành chính năm 2021. 

 Kết quả cải cách hành chính tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 

30/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách 

hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021, sở KH&CN xếp hạng 9 năm 2021 (88,47 điểm thẩm định; chỉ số 

thẩm định là 90,74%), điểm PAR của UBND tỉnh 1,81). 

- Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

Sở và các đơn vị trực thuộc đều có Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đảm bảo các 

hoạt động của từng đơn vị phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật. Trong 

năm 2021, đơn vị làm tốt việc công khai thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn,  

không có kiến nghị, phản ánh, tố cáo liên quan đến việc thực hiện định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ; không phát hiện tham nhũng tại đơn vị. Trong năm 2021, đơn vị lồng 

ghép kiểm tra thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn vào cuộc thanh tra PCTN tại Chi 

cục TĐC (Quyết định số 144/QĐ-SKHCN). 

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích: Tại đơn vị không xảy ra Xung đột lợi 

ích trong thực thi nhiệm vụ nên năm 2021 không  triển khai thực hiện rà soát Xung 

đột lợi ích (XĐLI). 

- Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức:  

Trong năm đã thực hiện điều động 02 công chức tại Quyết định số 13/QĐ-

SKHCN ngày 19/01/2021 của Giám đốc Sở và Quyết định số 02/QĐ-TĐC ngày 

04/01/2021 của Chi cục TĐC, tiếp nhận 03 công chức. Việc điều động, tiếp nhận 

tuân thủ đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, vị trí việc làm của đơn vị.  

- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Sở và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2017/TT-

BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng 

tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 
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28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý 

thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tất cả các khoản chi thanh 

toán cá nhân, bao gồm: tiền lương; tiền công; tiền công tác phí; phụ cấp lương; tiền 

thưởng; phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân đều thanh toán 

qua Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi và chuyển vào tài khoản cá nhân mở tại ngân 

hàng. Đã ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ công của Kho bạc nhà nước, các 

nghiệp vụ kế toán phải thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đều thực hiện trên dịch vụ 

công của Kho bạc nhà nước. 

 Trong năm 2021, Sở ban hành Kế hoạch số 33/KH-SKHCN ngày 12/3/2021 

về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan; Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 12/3/2021 về việc 

phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu. Đảm bảo 100% số người kê khai/người phải kê khai (41/41). Đã thực 

hiện niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021, lưu và bàn 

giao cơ quan có thẩm quyền kịp thời, đúng quy định. 

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ 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. 

 Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày  

22/8/2019 về 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 62/KH-SKHCN ngày 

18/11/2020 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Kết quả Sở đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg. Qua đó, nâng 

cao đạo đức, thái độ và tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức đối với 

người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp. Có Báo cáo số 05/BC-SKHCN ngày 11/01/2021 

Kết quả 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 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Trong năm 2021 không có kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp. 

3. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng 

- Việc phát hiện hành vi tham nhũng:  

Đơn vị đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho 

CCVCNLĐ trong đơn vị, các hoạt động đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, 

đúng quy định. Trong năm 2021 không phát hiện tham nhũng tại đơn vị. 

- Việc xử lý tham nhũng: Không phát sinh 
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- Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng: 

Không 

4. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng: Không có 

5. Điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2021 

Căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra tỉnh ban hành, Sở KH&CN 

tự chấm điểm đạt: 28,81 điểm/100 điểm.  

(Kèm theo Báo cáo có Phụ lục - Tổng hợp điểm tự đánh giá, chẩm điểm công tác 

PCTN năm 2021; Phụ lục - Phương pháp tính điểm Bộ chỉ số đánh giá công tác 
PCTN cấp tỉnh năm 2021; Danh mục tài liệu kiểm chứng, file tài liệu kiểm chứng) 

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét: 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt các quy định của 

Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN 

được quan tâm; vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, đảng viên trong 

đơn vị tiếp tục được nâng lên. Các biện pháp PCTN cơ bản được triển khai đồng bộ, 

tạo chuyển biến tích cực; Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt. 

Những năm gần đây không phát hiện tham nhũng, “tham nhũng vặt” tại đơn vị, 

không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng của người thực thi 

công vụ trong đơn vị, từng bước góp phần trong sạch bộ máy, góp phần củng cố lòng 

tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.  

2. Kiến nghị: 

 Đơn vị giao Thanh tra Sở tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, 

tuy nhiên, biên chế có 02 người, còn hạn chế về kinh nghiệm và chưa chuyên sâu 

về công tác PCTN. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm tổ chức bồi dưỡng, 

tập huấn kiến thức về công tác PCTN, tiêu cực cho các công chức được giao tham 

mưu thực hiện để nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện nhằm xử lý kịp thời các 

hành vi tham nhũng, tiêu cực; tập huấn kiến thức, kỹ năng, các biện pháp bảo vệ 

người tố cáo các hành vi tham nhũng. 
  

Trên đây là báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021 của Sở KH&CN, kính gửi Thanh tra tỉnh xem xét tổng hợp./. 

 Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh;                                                                                  
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở; 

- Lưu: VT, TTra.                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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