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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 

 và phương hướng năm 2021 

 

I. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi trách nhiệm của đơn 

vị 

a) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN. 

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (Trung tâm) đã ban 

hành Kế hoạch số 02/KH-TTTKKHCN ngày 13/01/2020 về việc thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

b) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong 

công tác PCTN 

Ngày 10/6/2015 Trung tâm đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-THTTKHCN 

về việc phân công phụ trách công tác phòng chống tham nhũng. 

c) Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 

PCTN 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng luôn được Lãnh đạo Trung tâm quan tâm tổ chức, chỉ đạo, Trung tâm đã tổ 

chức cho viên chức và người lao động tìm hiểu và học tập các văn bản mới như:  

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 về một số gói thầu nội dung 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn 

nhà thầu trong trường hợp đặt biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;  

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư; Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa 
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chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực 

hiện hợp đồng không được hoàn trả;  

- 06 quy định mới trong BHXH, BHYT, BHTN năm 2020. 

Thông qua các buổi tuyên truyền viên chức và người lao động đã nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ quan ngày càng hiệu quả. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng 

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

đơn vị 

Thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Chính phủ, của tỉnh về PCTN, 

lãng phí.  

Công khai trên website của Trung tâm:  

- Kế hoạch công tác của Trung tâm năm 2021;  

- Quy chế dân chủ trong cơ quan;  

- Kế hoạch PCTN năm 2020;  

- Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;  

- Kế hoạch cải cách hành chính và công khai thủ tục hành chính năm 2020;  

- Công khai các khoản thu, chi khác phát sinh của đơn vị trước toàn thể viên 

chức;  

- Công khai việc điều động, luân chuyển, đề bạt viên chức; kê khai tài sản, thu 

nhập tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên 

chức. 

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

Thực hiện định mức chi tiêu theo Quyết định số 01/QĐ-TTTKKHCN ngày 

08/01/2020 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Thông tin và 

Thống kê khoa học và công nghệ. 

Lãnh đạo Trung tâm luôn theo dõi giám sát việc chi tiêu nội bộ và giám sát 

việc công khai tài chính trong đơn vị nhằm sử dụng kinh phí và tài sản công đúng 

mục đích, có hiệu quả. 

c) Việc viên chức nộp lại quà tặng: Cho đến thời điểm báo cáo, chưa có 

trường hợp xảy ra. 
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d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức 

Niêm yết và đăng website Trung tâm công khai các nội dung sau: 

- Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 

phương;  

- Quyết định số 70-QĐ/ĐU ngày 11/10/2012 của Đảng ủy Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình 

Dương;  

- Những việc viên chức không được làm theo quy định tại điều 19 Luật viên 

chức.  

Qua đó viên chức và người lao động của đơn vị luôn có ý thức châp hành tôt 

chính sách của Đảng pháp luật, khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng tác 

phong, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hòa nhã hơn luôn tạo được sự hài 

lòng của tổ chức và cá nhân. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của viên chức 

Năm 2020, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ có 03 vị 

trí nằm trong danh mục phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là:  

1. Kế toán trưởng kiêm nhiệm công việc Trưởng phòng Hành chánh Tổng hợp 

nằm trong danh mục phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhưng theo quy định 

tại Điểm 1, Điều 2 Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 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 thì vị trí công tác là cán bộ, công chức, viên chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý thì không thuộc đối tượng áp dụng chuyển đổi.  

2. Viên chức phụ trách công tác phòng chống tham nhũng theo Quyết định số 

17/QĐ-THTTKHCN ngày 10/06/2016, theo Khoản 4, Điều 01 Nghị định số 

150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 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,thì chưa đủ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác 

là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh 

vực. 
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3. Thủ quỹ được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 05/QĐ-THTTKHCN kể từ 

ngày 01/4/2015, tính đến tháng 4/2020 thì chức danh thủ quỹ phải được thực hiện 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, nhưng hiện nay Trung tâm chỉ có 

01 vị trí công tác ở lĩnh vực này nên không có người thay thế và được sự đồng ý 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất tạm tiếp tục kiêm 

nhiệm vị trí thủ quỹ tại Công văn số 174/SKHCN-VP ngày 20/3/2020. 

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

Lãnh đạo Trung tâm triển khai quán triệt nội dung Thông tư số 

08/2013/TT/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành 

các quy định về minh bạch tài sản thu nhập; Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-

CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về quy định minh bạch tài sản, thu nhập, hàng 

năm Trung tâm điều báo cáo kết quả kê khai cho đơn vị chủ quản và tiến hành 

niênm yết trên website Trung tâm theo quy định. 

f) Việc thực hiện cải cách hành chính 

Đã xây dựng kế hoạch số 03/KH-TTTKKHCN ngày 20/01/2020 về cải cách 

thủ tục hành chính năm 2020 và niêm yết công khai các thủ tục hành chính của đơn 

vị trên website Trung tâm. 

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

hoạt động của đơn vị 

100 % viên chức Trung tâm sử dụng phần quản lý văn bản và hộp thư hộp thư 

điện tử có tên miền @binhduong.gov.vn trong trao đổi công việc.  

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Năm 2020 không có trường hợp tham nhũng. 

II. Phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, vận động viên chức và 

người lao động của Trung tâm nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản quy định của 

Nhà nước: 

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

- Luật Phòng chống tham nhũng;  

- Các quy chế nội bộ của Trung tâm ban hành; 

Phát huy vai trò của viên chức trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng. 

Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021. 
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Trên đây là báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và phương 

hướng năm 2021 của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ./. 

Nơi nhận:  
- Sở KH&CN; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Tuyên 
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