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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng quý 1 năm 2022
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
1.1. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng,
chống tham nhũng.
Quý 1 năm 2022, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Sở đã ban hành 08 văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn về PCTN gồm:
- Kế hoạch số 56/SKHCN-VP ngày 26/01/2022 Cải cách hành chính tại Sở
Khoa học và Công nghệ năm 2022.
- Kế hoạch số 87/SKHCN-VP ngày 10/02/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính
của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
- Kế hoạch số 124/SKHCN-VP ngày 16/02/2022 Thực hiện công tác dân vận
chính quyền năm 2022.
- Kế hoạch số 135/KH-SKHCN-TTra ngày 18/02/2022 về công tác phòng,
chống tham nhũng năm 2022.
- Kế hoạch số 150/KH-SKHCN ngày 23/02/2022 Xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
- Kế hoạch số 153/KH-SKHCN ngày 24/02/2022 Thực hiện Quy chế dân chủ cơ
sở và xây dựng điểm sáng về dân vận chính quyền năm 2022.
- Kế hoạch số 156/SKHCN-VP ngày 25/02/2022 Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.
- Kế hoạch số 157/SKHCN-VP ngày 25/02/2022 Truyền thông hoạt động kiểm
soát thủ tục hành chính năm 2022.
1.2. Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở căn cứ Căn cứ Quyết
định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Nghệ An để tham mưu ban hành lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của các phòng ban, đơn vị đúng quy định.
1.3. Lãnh đạo Sở đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan, yêu cầu các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc thực
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hiện nghiêm túc, đúng các quy định về tặng quà, nhận quà tặng, sử dụng ngân sách
nhà nước, phương tiện, tài sản sản công trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Vì vậy
trong phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, không xảy ra các trường hợp
sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công không đúng quy định, lãng phí; tặng quà
và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.
Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở triển khai, thi hành kịp
thời, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất những quy định của Luật nhằm
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động, qua đó thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng,
chống tham nhũng trong toàn Sở. Bên cạnh đó cần chú trọng một số lĩnh vực như
sau:
- Đối với Phòng Quản lý Khoa học: thực hiện công khai, minh bạch quy trình,
thủ tục liên quan đến đặt hàng, phê duyệt, tuyển chọn, ký hợp đồng, nghiệm thu
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng xét duyệt Danh
mục mô hình KH&CN cấp huyện đưa vào thực hiện trong năm 2022, tổ chức
nghiệm thu nhiệm vụ hoạt động KHCN năm 2021 và duyệt kế hoạch KH&CN năm
2022 cho 21 huyện thị thành thị. Đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện
các đề tài, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh.
- Đối với bộ phận Văn phòng và kế toán: tổ chức thanh quyết toán kinh phí đối
với: các đề tài, dự án đến hạn nghiệm thu; các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà
nước và các hoạt động tài chính khác; Tổ chức rà soát và ban hành lại Quy chế chi
tiêu nội bộ và các quy chế khác ... đúng quy định của pháp luật; Tổ chức rà soát hồ
sơ thanh quyết toán của năm 2021 để phục vụ công tác kiểm toán.
- Đối với bộ phận một cửa: công khai trình tự, thủ tục hành chính, tăng cường
hướng dẫn cho mọi tổ chức, cá nhân thực hiện chuẩn, nhanh chóng các hồ sơ cấp
phép về lĩnh vực an toàn bức xạ, đăng ký lĩnh vực KHCN, công bố hợp chuẩn hợp
quy, đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng nhập khẩu…
- Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:
+ Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các
khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
trên địa bàn kịp thời, đúng quy định.
+ Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL trong quá trình thực hiện các hoạt động
dịch vụ: kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm…cần tuân thủ nghiêm các quy định
pháp luật có liên quan, tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh
nghiệp, cá nhân có nhu cầu được cung cấp dịch vụ.
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1.4. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
về tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết
số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải
cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030; Đề án 04-DA/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉ nh Nghệ An giai
đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, Ngày 16/02/2022, Đảng ủy đã tổ chức hội
nghị trực tuyến cho toàn thể đảng viên và công chức, viên chức và người lao động
trong toàn Sở. Qua cuộc hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người
lao động trong toàn Sở ý thức được tầm quan trọng trong công tác cải cách hành
chính, trong đó cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn,
thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp được
tốt hơn.
2. Công tác tổ chức thực hiện
Trong quý 1 năm 2022, công tác PCTN được thực hiện trong toàn Sở một cách
nghiêm túc, có trọng tâm, kết quả cụ thể:
2.1. Công tác tài chính được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
2.2. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ: trong quý 1 năm 2022,
Tổ chức các cuộc họp Hội đồng xét duyệt Danh mục mô hình KH&CN cấp huyện
đưa vào thực hiện trong năm 2022. Kết quả đã lựa chọn và đã được UBND tỉnh phê
duyệt 27 mô hình triển khai năm 2022; Tổ chức 02 hội đồng thẩm định kinh phí Đề
tài: Ứng dụng CNTT số hóa hồ sơ tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài cây dược
liệu có giá trị Bình Vôi núi cao (Stephania brachyandra Diels), Sa Sâm (Launaea
sarmentosa) trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tổ chức 02 Hội đồng Nghiệm thu dự án:
Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển
giống xoài bản địa Tương Dương. Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống lưu trữ và
truyền tải hình ảnh y tế (PACS) tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh; Tổ
chức kêu gọi đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 2 năm 2022 và năm 2023.
2.3. Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:
Sở thực hiện đăng tải công khai các hoạt động của Sở trên trang thông tin điện
tử (http://ngheandost.gov.vn/), đồng thời niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở (số
75 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); một mặt nhằm
phục vụ doanh nghiệp, nhân dân tra cứu thông tin cần thiết liên quan đến các lĩnh
vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, mặt khác minh bạch hóa các hoạt động, các
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kế hoạch, quy hoạch, thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa các hành vi gây khó
khăn, phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng. Bên cạnh đó, các công việc chuyên môn
cũng như những công việc chung của Sở đều được đóng góp ý kiến và đi đến thống
nhất chung cách giải quyết các vấn đề, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong
các hoạt động của cơ quan.
2.4. Cải cách hành chính, phương thức thanh toán:
- Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả, không có
đơn thư phản ánh nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến tiếp nhận và xử lý thủ tục
hành chính: Qúy 1 năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết 09 hồ sơ; trong đó: 04 hồ sơ
thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, 05 hồ sơ thuộc lĩnh
tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tất cả các hồ sơ đã được giải quyết đúng thời gian
quy định, không có hồ sơ quá hạn.
- Thực hiện tốt công tác chi trả, thanh toán các hoạt động xây dựng, sửa chữa,
mua sắm hàng hóa, dịch vụ...không dùng tiền mặt, thanh toán tiền lương và các
khoản phụ cấp lương cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của toàn
Sở qua tài khoản theo quy định.
2.5. Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài
chính:
Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát,
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định, đảm
bảo về thời gian, thủ tục, thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế
ban hành đúng quy định.
2.6 Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:
Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân
công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật,
theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019. Quý 1 Năm
2022 chuyển đổi vị trí công tác 01 đồng chí từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng lên làm việc tại Thanh tra Sở.
2.7. Về minh bạch tài sản thu nhập:
- Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Công
văn số 8866/UBND-TD ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Nghệ An về
việc chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập năm 2021; Công văn số 897/TTR-P4 ngày
03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, minh
bạch tài sản thu nhập năm 2021, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành
công văn số 1110/SKHCN-TTra ngày 06/12/2021 về việc thực hiện kê khai, minh
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bạch tài sản thu nhập năm 2021 chỉ đạo các phòng, các đơn vị thuộc Sở thực hiện
đúng quy định. Số lượng người thực hiện kê khai, minh bạch tài sản là 45 người, các
bản kê khai, minh bạch tài sản đã được nộp lên cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
đúng quy định.
3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng
Trong quý 1 năm 2022, không phát hiện trường hợp tham nhũng xảy ra trong
nội bộ cơ quan cũng như chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo tham nhũng của
các đơn vị, doanh nghiệp và công dân có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức
cơ quan.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.
- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về PCTN: công khai, minh bạch trong hoạt
động cơ quan; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chế độ, định mức,
tiêu chuẩn, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển
đổi vị trí công tác...
Trên đây là Báo cáo công tác PCTN quý 1 năm 2022 của Sở Khoa học và Công
nghệ, kính gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- PGĐ Sở;
- Văn phòng;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- BCĐ PCTN Sở;
- Lưu: VT, TTra.
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