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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  11 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO  

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 

 

 

Triển khai Công văn số 668/TTT-NV4 ngày 18/10/2019 của Thanh tra tỉnh 

Ninh Thuận về việc thực hiện chế độ báo cáo phục vụ nội dung kỳ họp HĐND tỉnh 

cuối năm 2019. 

Căn cứ nội dung yêu cầu và 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 năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Ngay từ đầu năm 2019, tập thể lãnh đạo Sở đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 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. Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, các Chi bộ, Đảng bộ Sở 

và các đơn vị trực thuộc đều có triển khai các văn bản của cấp trên về công tác 

phòng, chống tham nhũng để cụ thể hóa nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung 

ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng”; duy trì nề nếp việc đọc mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh, qua đó nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đảng viên 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 đã 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. 

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, cụ thể hóa bằng  văn bản để thực hiện nhiệm vụ về 

công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở ban hành Kế hoạch số 31/KH-

SVHTTDL ngày 28/02/2019 về kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2019. 

2. Công tác thanh tra trách nhiệm PCTN: Trên cơ sở ý kiến của Thanh tra 

tỉnh tại Công văn số 702/TTT- VP ngày 07/12/2018, trong năm 2019, Thanh tra Sở 

không thực hiện việc thanh tra trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham 

nhũng tại các đơn vị trực thuộc ngành. 

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:  



 2 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của 

Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-

CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; 

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập; đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, một số quy định trong quy 

chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hàng năm của từng cơ quan, 

đơn vị đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí.  

- 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 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. 

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

phòng ngừa tham nhũng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến, tuyên 

truyền, triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc các văn bản liên quan đến việc 

thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, tại 

các văn bản:  Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy 

định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Chỉ thị số 

09/2014/CT-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh 

thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong năm 2019, thực hiện Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức, biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 

59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện 

công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở (từ 9 phòng chuyên môn còn 4 phòng 

chuyên môn). Hiện đang trong quá trình sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ 

công chức theo chức năng nhiệm vụ mới của các phòng sau khi được kiện toàn, do 

đó chưa thực hiện được định kỳ chuyển đổi trong năm 2019. 
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c) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:  

- Việc kê khai tài sản thực hiện theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 và Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013. Cán bộ, công chức, 

viên chức trong toàn ngành thuộc diện phải kê khai đều chấp hành nghiêm túc việc 

kê khai theo quy định. Tuy nhiên, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, nhưng do hiện nay chưa có Nghị định về 

kiểm soát tài sản, thu nhập nên việc tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2019 sẽ thực hiện khi Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập có hiệu lực thi 

hành (Công văn số 689/TTT-PCTN ngày 31/10/2019 của Thanh tra tỉnh về hướng 

dẫn, kê khai tài sản, thu nhập năm 2019). 

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. 

- Thông qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan, đơn vị 

về kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được 

chú trọng hơn.  

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã 

giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật về công tác cải cách thủ tục hành 

chính. Sở đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tại Sở. Trang bị 

máy vi tính, kết nối mạng Lan, internet khai thác thông tin, cập nhật, phổ biến, báo 

cáo qua mạng; sử dụng phần mềm TDOffice phần mềm văn phòng điện tử vào 

quản lý hành chính. 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 trong năm 2019; ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và 

Hỗ trợ kỹ thuật cao về thực hiện việc cung cấp dịch vụ tư vấn mở rộng hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phù hợp mô hình khung và kết quả 

rà soát TTHC của UBND tỉnh Ninh Thuận áp dụng cho Sở. 

- Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

toàn ngành; chủ động phòng ngừa các sự cố phát sinh gây mất an toàn an ninh 

thông tin; đẩy mạnh khai thác ứng dụng có hiệu quả các phần mềm đã được UBND 

tỉnh triển khai; đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số và chữ ký số điện tử trên phần 

mềm TD Office nhằm giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, giảm chi phí in 

ấn tài liệu; tăng cường gửi, nhận thư điện tử từ các phòng ban của Sở đến các đơn 
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vị trực thuộc; tổng hợp danh sách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa qua dịch 

vụ bưu chính công ích.   

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. 

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: Trong năm 2019, không có trường hợp nào khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến hành vi 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 chuyển đổi vị trí công tác; 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 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. Công tác 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường, 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.  
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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 2020. 

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 
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