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Cao Bằng, ngày 03 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
(Thời gian: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022)
Thực hiện văn bản số 477/TTr-PCTN ngày 22/7/2022 của Thanh tra tỉnh Cao
Bằng về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phục vụ kỳ họp thứ
4, Quốc hội khóa XV, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng
báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp
luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Sở; việc quán triệt, tuyên truyền,
phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN.
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ dạo, điều hành của cấp trên trong công
tác PCTN:
Sở VHTTDL đã lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công
chức, viên chức về công tác PCTN tại các cuộc Hội nghị, sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ
của cơ quan, đơn vị.
Chỉ đạo các Phòng, đơn vị tiếp tục triển khai các văn bản như: Chỉ thị số 50CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ/TW
ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp
thông tin tuyên truyền PCTN; Chỉ thị số 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; 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; Luật PCTN năm 2018;
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính
phủ; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND về PCTN.
Ban hành Kế hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 10/02/2022 về công tác PCTN
năm 2022; công văn đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Luật PCTN, thực hiện
chế độ báo cáo công tác PCTN theo quy định; triển khai đến các Phòng, đơn vị trực
thuộc Sở thực hiện, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL
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Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị
trong công tác phát hiện, xử lý, vụ việc, vụ án tham nhũng, thực hiện các văn bản của
UBND tỉnh về công tác PCTN; Kế hoạch số 937/KH/UBND ngày 29/3/2019 của
UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật PCTN.
b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược
quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương
về PCTN:
Sở VHTTDL chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; tuyền truyền
lồng ghép các văn bản, quy định về PCTN trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Chi
bộ của đơn vị.
Thường xuyên quán triệt tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý
thức trách nhiệm trong thi hành công vụ.
c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và đưa ra danh mục những quy định pháp
luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: Không có.
d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác
PCTN; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN:
Hiện nay, Sở VHTTDL chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về công tác
PCTN, giao Thanh tra Sở VHTTDL kiêm nhiệm về công tác PCTN.
đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật về PCTN:
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN thông qua các cuộc họp,
hội nghị, sinh hoạt Chi bộ của cơ quan, đơn vị. Cập nhật các thông tin tuyên truyền về
công tác PCTN trên bản tin văn hóa, thể thao và Du lịch.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ
quan, đơn vị.
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động:
- Công khai các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
ngành VHTTDL được niêm yết tại trụ sở cơ quan;
- Triển khai các phần mềm quản lý trong quy trình giải quyết thủ tục hành
chính, được triển khai từ Sở đến các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các lĩnh vực quản lý Nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch tại Hội
nghị cán bộ, công chức, viên chức như: Mua sắm công, quản lý đầu tư xây dựng cơ
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bản; quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước; quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 20222025; kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước trong lĩnh vực
VHTTDL; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán Nhà nước, tư pháp…được
thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.
b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:
Sở VHTTDL đã chỉ đạo Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở rà soát, sửa
đổi chế độ, định mức tiêu chuẩn cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình
thực tế của đơn vị, như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính, tài sản
công; Quy chế dân chủ; Quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với các quy
định mới của Nhà nước hiện hành.
c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:
- Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022 những cán bộ, công chức, viên chức
có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thực hiện tốt quy tắc ứng
xử, đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của
Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai và thực hiện Quyết
định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số
2451/KH-UBND ngày 12/7/2019; Chỉ thị số 12-CT/UBND ngày 07/10/2016 của
UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong cơ quan hành chính nhà nước; nêu cao trách nhiệm trong giải quyết các yêu cầu
của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân; tạo niềm tin cho tổ chức, công dân khi đến
cơ quan quan hệ công việc; bảo đảm sự đoàn kết, phối hợp và góp ý trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả;
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ ở cơ
quan, đơn vị góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả.
d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền
hạn:
- Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022 Sở VHTTDL đã và đang tiến hành
thực hiện công tác luân chuyển 04 và bổ nhiệm mới 02 cán bộ, công chức, viên chức
trong ngành.
đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng khoa học công
nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:
- Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022, Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện
nghiêm việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; thực hiện CCHC theo Chỉ thị số
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13/CT-TTG ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC;
Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất
lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh cải cách bộ máy
hành chính theo hướng gọn nhẹ, đủ năng lực hoạt động hiệu quả, hiệu lực, nâng cao
chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ CBCCVC ngành VHTTDL;
- Chủ động rà soát, hoàn thiện và công bố kịp thời các TTHC; công khai, minh
bạch các TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, đặc biệt là các TTHC có liên
quan đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong giải quyết TTHC;
- Việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị được thực hiện qua phần mềm
quản lý văn bản, áp dụng chữ ký số đối với các văn bản chỉ đạo, điều hành;
- Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách; 100% cán bộ, công
chức, viên chức được chuyển lương qua tài khoản.
e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn:
Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của người
có chức vụ, quyền hạn năm 2021 theo quy định.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trong thời gian báo cáo không phát hiện các hành vi tham nhũng, không có vụ
việc tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.
4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài nhà nước: Không có
5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN: Không có
6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng: Không có
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG.
1. Đánh giá tình hình.
a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở và nguyên
nhân:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành VHTTDL chấp
hành tốt công tác PCTN, lãng phí theo quy định hiện hành nên không có trường hợp
nào vi phạm.
b) So sánh tình hình tham nhũng của kỳ này so với cùng kỳ năm trước.
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Trong năm qua, toàn ngành VHTTDL đã triển khai và thực hiện tốt công tác
PCTN. Tính tới thời điểm báo cáo chưa phát hiện trường hợp tham nhũng, lãng phí.
2. Dự báo tình hình tham nhũng.
Qua công tác tuyên truyền Luật PCTN và các văn bản liên quan về PCTN, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tác hại
của việc tham nhũng, nên công tác PCTN trong thời gian tới sẽ được duy trì, ổn định,
không phức tạp và thực hiện tốt theo quy định hiện hành.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.
1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc
thẩm quyền quản lý của ngành:
Công tác PCTN của ngành từng bước được quan tâm trú trọng và thực hiện
nghiêm túc, đầu năm 2022 Sở đã ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về thực
hiện công tác PCTN để triển khai đến các đơn vị thực hiện, 100% các đơn vị đã xây
dựng kế hoạch PCTN năm 2022 và triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên quán
triệt các phòng, đơn vị về việc chấp hành các quy định của Nhà nước đảm bảo cơ
quan trong sạch, vững mạnh “nói không với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí”, tiêu cực.
2. So sánh hiệu quả công tác PCTN của kỳ này so với cùng kỳ năm trước:
Hiệu quả công tác PCTN của kỳ này cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN: Tốt.
4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ít người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở
còn hạn chế về công tác PCTN.
- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN chưa được thường
xuyên, chưa sâu, rộng.
- Nguyên nhân: Do tình hình dịch bệnh Covid- 19; lĩnh vực quản lý của ngành
VHTTDL rộng, đa lĩnh vực công việc nhiều; chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về
thực hiện công tác PCTN;
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ
XUẤT.
1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp.
- Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp
phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí trong toàn ngành.
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- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm phát
hiện, kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, chấp
hành tốt các quy định của Nhà nước, pháp luật hiện hành.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, công dân để
kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu, rộng đến toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện.
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo chức năng, thẩm quyền và giải quyết dứt điểm
các vụ việc không để tồn đọng kéo dài.
2. Kiến nghị, đề xuất.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm và chỉ đạo cơ quan chuyên môn có kế
hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ở các Sở, Ngành được phân công phụ
trách về công tác PCTN được nâng cao kiến thức và thực hiện có hiệu quả trong công
tác PCTN ngày càng hiệu quả hơn.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2022 Sở VHTTDL
tỉnh Cao Bằng (có biểu kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh Cao Bằng (b/c);
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Sầm Việt An

