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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày        tháng 5 năm 2019 

 

 
BÁO CÁO  

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 

 

 
Triển khai Công văn số 263/TTT-PCTN ngày 07/5/2019 của Thanh tra tỉnh 

Ninh Thuận về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp 

giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Căn cứ tình hình thực tế về phòng, chống tham nhũng trong toàn Ngành, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau: 

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

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN: 6 tháng 2019 đầu năm 

2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 06 văn bản liên quan đến công 

tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN: 

- Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, các Chi bộ, đơn vị trực thuộc, Đảng bộ Sở  

duy trì nề nếp việc đọc mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó 

nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

gắn với nhiệm vụ thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí.  

- Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách 

công tác về phòng, chống tham nhũng trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. 

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

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị:  

- Thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, sửa 

chữa tài sản. Tất cả hoạt động đều công khai và thực hiện đúng quy trình, quy định 

của Nhà nước.  

- Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước: Công khai kế 

hoạch phân bổ kinh phí toàn Ngành. Thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng 

quy định của pháp luật thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan được lãnh 

đạo Sở phê duyệt. 

b) Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi 

vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ công chức, viên chức toàn 
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ngành luôn tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 61/2008/QĐ-

BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du 

lịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức không vi 

phạm những điều quy định trong Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL. Ngày 

16/4/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-

SVHTTDL về việc ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo 

đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao 

và du lịch tỉnh Ninh Thuận. 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Đã ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang 

trong quá trình sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ công chức theo chức năng 

nhiệm vụ mới của các phòng chuyên môn sau khi được kiện toàn, do vậy chưa 

thực hiện được định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức. 

c) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:  

- Đã triển khai thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của 

Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập thay thế Nghị định 37/2007/NĐ-CP 

ngày 09/3/2007 và Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 về minh bạch tài 

sản, thu nhập. 

- Các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành chấp hành nghiêm túc việc kê khai tài 

sản, thu nhập, không có trường hợp vi phạm phải xử lý trách nhiệm. 

d) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn 

vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản 

lý, phụ trách: Không có. 

e) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Các tiêu chuẩn, định mức, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, đào tạo, học 

tập, bồi dưỡng chuyên môn... đều được công khai, minh bạch theo Quy chế chi tiêu 

nội bộ và sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”. Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật. Tại 

Cơ quan Sở và tất cả các đơn vị trực thuộc đều thực hiện việc trả lương qua tài 

khoản (hệ thống máy ATM).  

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Tiếp tục triển khai thực hiện, duy trì và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở; 

ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đổi mới phương thức thanh toán qua tài khoản; 

đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí điện thoại, mua sắm tài sản. 
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4. 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 của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành: Không có 

b) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của 

cấp ủy, tổ chức đảng: Không có. 

c) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng 

qua hoạt động thanh tra: Không có. 

d) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: 6 tháng đầu năm 2019 không có trường hợp nào 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng. 

e) Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, giám sát của đoàn 

thể, mặt trận, HĐND (nếu có): Không có. 

g) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng: Không có. 

II. Đánh giá khái quát về công tác PCTN:  

Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham 

nhũng luôn được lãnh đạo Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm tổ chức 

thực hiện. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng chỉ đạo, triển 

khai thực hiện. Tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc đã có những biện pháp 

triển khai thực hiện thường xuyên đồng thời xây dựng các tiêu chí thi đua, phát 

huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, 

công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện tốt quy tắc ứng xử; kê khai tài 

sản, thu nhập; gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã nâng cao nhận 

thức, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Công tác cải cánh thủ 

tục hành chính, tổ chức thực hiện Đề án cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Sở và thực 

hiện đánh giá định kỳ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 

trong thực hiện thủ tục hành chính của Sở đã khắc phục những thiếu sót, việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cho thấy sự chuyển biến tích 

cực, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các 

tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm 

phiền hà đối với các tổ chức và nhân dân đến giao dịch thực hiện các thủ tục hành 

chính, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong 

toàn Ngành.  

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành.  

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2020.  

3. Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện sự 

lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tổ chức thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 
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4. Chú trọng thực hiện tốt nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động 

mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, công tác tổ chức - 

cán bộ. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, xử lý tin báo, tố cáo nhằm góp 

phần ngăn ngừa các tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 

về công tác PCTN, nâng chất lượng nội dung báo cáo và thời gian nộp báo cáo 

đúng theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, TTS.   

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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