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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ
thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chông tham nhũng, lãnh phí;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ
Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017
của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.y.
Nơi nhăn:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TTra.

BỘTƯƯỞNG

KÉ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ*
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
(Ban hành kèm ửieo Qụyấđịnh sốSỈ Ỹ/QĐ-BKHCNngàyẨt-thángẽliìãm 2018
của Bộ ừưởngBộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng (PCTN) đến năm 2020 (Nghị quyết số 126/NQ-CP), Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành Ke hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số
126/NQ-CP với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức thưc hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu được giao tại
Nghị quyết số 126/NQ-CP.
2. Xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, những nhiệm vụ thường xuyên và
những việc theo lộ trình cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với từng
đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP.
Việc tổ chức triển khai Nghị quyết nêu trên phải thường xuyên, kiên trì
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức,
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững
vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự tiên phong, gương mẫu.
3. Việc thực hiện Kế hoạch hành động này là cơ sở để kiểm tra, đánh giá
kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

II. CÁC NHÓM NHIỆM v ụ TRỌNG TÂM
1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
nhất là người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải xác định công tác PCTN là nhiệm
vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trang lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục
tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trang ương 3
khóa X, Két luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định
số 65-QD/TW ngàỵ 03/02/2017 của Ban Bí thư Trang ương Đảng về chỉ đạo,
định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc

thực hiện có hiệu quả 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;
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay và Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh
đôn 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 bô.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt, trưc tiếp
lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các
vụ việc có dâu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc
chông tham nhũng, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
- Nghiên cứu, phổi hợp hoàn thiện quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả
công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong đó, quy định rõ trách
nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức theo dõi, đánh
giá, công khai tình hình tham nhũng và kết quả PCTN.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm việc báo cáo thực hiện
công tác PCTN của đơn vị và coi đây là một trong những tiêu chí bình xét thi
đua, khen thưởng hàng năm. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực
hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: Cán
bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải
gương mẫu.
2.
Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn
thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ
- Khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong
công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ
thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc
phục tình trạng chồng chéo, bỏ trổng trong hoạt động quản lý. Quy định chức
trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu
đơn vị thuộc Bộ.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán
bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vu.
Tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ
công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu
hiệu tham nhũng.
- Thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thể cán bộ
lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những
hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng;
không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một
số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền
công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ.
- Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên
chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức.
3. Kiểm soát tài sân, thu nhập; tăng cường công khãỉ, minh bạch
trong thực thi công vụ
- Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị
theo các nội dung được quy định tại Luật PCTN và các văn bản có liên quan
theo hướng công khai, minh bạch trong hoạt động khoa học và công nghệ
(KH&CN), đặc biệt trong công tác xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực
hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; việc quản lý,
sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, các
khoản thu từ hoạt động KH&CN.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ trong việc
công khai, minh bạch các hoạt động gắn vói việc thực hiện các giải pháp phòng
ngừa tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm
giải trìn h của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn giao.
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài
sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Quá trĩnh tổ chức thực hiện phải
gắn liền với việc mở rộng các biện pháp phòng ngừa như xác minh, kiểm tra
công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thuộc
Bộ. Đồng thời, áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà
có trong quá trình thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kỉnh kế - xã hội; bảo đảm hiệu lực,
hiệu quả của công tác PCTN
Thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan
đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN có nội dung, cơ chế về PCTN
theo hướng công khai, minh bạch nhằm loại bỏ, sửa đổi những văn bản không
còn phù hợp với thực tiễn quản lý của ngành và xác định đây là khâu quan trọng
cho công tác đấu tranh PCTN và cải cách hành chính của Bộ.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý
nhà nước
- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra trong nội bộ việc chấp hành pháp luật
để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng
đầu đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm
ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của
pháp luật.

- Triển khai thanh tra hành chính và thanh tra việc thực hiện các quy định
của pháp luật về PCTN đối với các đơn vị thuộc Bộ theo Kế hoạch đã được phê
duyệt hằng năm.
- Tăng cường công tác rà soát, xử lý sau thanh tra; các kết luận thanh tra,
kiên nghị, quyêt định xử lý cân phải được đôn đôc thực hiện nghiêm túc hoặc
kiểm tra xử lý kịp thời đối yới những đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện.
- Chú trọng cống tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt quan tâm
tới các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiếu cực liên quan đến công tác quản lý,
điều hành của các đơn vị thuộc Bộ.
- Xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham
nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.
- Tăng cường máy móc, trang thiết bị kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công
việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc của Bộ
và các đơn vị thuộc Bộ.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN của Bộ và các đơn vị
thuộc Bộ.
6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hôi
- Tạo mọi điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí
thuộc Bộ phát huy vai trò trong các hoạt động PCTN, giao nhiệm vụ các Báo, Tạp
chí, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền
thông KH&CN có kế hoạch cụ thể để tuyền truyền, phổ biến về công tác PCTN
tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ.
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về KH&CN nhằm
nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các
đơn vị thuộc Bộ về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội
trong công tác PCTN; triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số
65-QD/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định
hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.
7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vỉ
có chức năng PCTN
■
Rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn, kiện toàn Bộ phận đầu mối để triển
khai, thực hiện công tác PCTN tại Bộ đạt kết quả.
Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phương tiện làm việc của
các cơ quan, đơn vị làm công tác PCTN. Xây dựng củng cố, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN tại Bộ và các đơn vị thuộc
Bộ nhằm bảo đảm chpyêíi môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp
và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực.
8. Nội luật hoá các quy định của Công ước Liên họp quốc về chống
tham nhũng phù họp với điều kiện và pháp luật Việt Nam

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Công ước và pháp luật Việt Nam về
PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức mục đích,
nội dung cũng như ý nghĩa của việc thực thi Công ước Liên họp quốc về chống
tham nhũng.
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan
đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN có nội dung, cơ chế về thực thi
Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Nội dung các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện và yêu cầu
về thời hạn hoàn thành (có Phụ lục kèm theo).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các nhóm nhiệm vụ
trọng tâm được giao trong Kế hoạch hành động, c ă n cứ chức năng, nhiệm vụ và
phân công tại Phụ lục, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hop chặt chẽ với các
đơn vị thuộc Bộ KH&CN, các Bộ, ngành liên quan để xây dựng Kế hoạch của
đơn vị mình và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công tại Kế
hoạch hành động, cụ thể hoá các nhiệm vụ, công việc, kết quả để xây dựng
chương trình công tá c của đơn vị; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Ke hoạch
hành động theo các kỳ thống kê quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo
định kỳ về công tác PCTN và gửi về Thanh tra Bộ tổng hợp báo cáo lãnh đạo
Bộ để gửi Thanh tra Chính phủ tổng họp báo cáo Chính phủ.
2. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các
đơn vị có liên quan định kỳ báo cáo Bộ để báo cáo Chính phủ tình hình thực
hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP.
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí từ ngân sách nhà
nước trong dự toán hằng năm theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các đơn
vị thuộc Bộ chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần
thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch hành động được thực hiện hiệu quả./.

Phụ lục
P hân công triển khai nhiệm vụ
.
Thưc hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
:
(Ban hành kèm theo Ke hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ
tại Quyết định sổ ỉ ì i /QĐ-BKHCN ngàyẤl tháng OJjiam 20ỉ 8 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
íí',r

STT

Nội dung hoạt động cụ thê

•

©

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Thời điểm hoàn thành

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
Thanh tra Bộ

Tháng 5/2018

1

Ban hành mới thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP
và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công
nghệ, chuyển giao công nghệ

Nghị định

2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định

: ng 10/
'í
Tông cục Tiêu '..... .
chuẩn Đo lường tổng hợp, tiếp thu và giả
trình ỷ kiến Thành vỉêì
Chất lượng
Chỉnh phủ, Vãn phòng
Chính phủ đang hoàn
thiện hồ sơ để trình Chỉnh
phủ ban hành Nghị định).

3

Dự thảo Quyết định của Thủ tư ớ n g Chính phủ phê
duyệt Đề án tăng c ư ờ n g đổi mới hoạt động đo
lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao
năng lực cạnh tranh và hộ nhập quốc tế đến năm
2020 định hướng đến 2030

Quyết định
Thủ tướng
Chính phủ

Tông cục Tiêu Đang xỉn ý; kiến Bộ Tài
chuẩn Đo lường chính đổi với dự thảo
Quyết định.
Chất lượng

