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         UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

          Số:          /KL-SKHCN                 Bình Định, ngày          tháng        năm 2019 

                           
KẾT LUẬN THANH TRA 

Về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật  

về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 

  
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Quyết định thanh tra số 290/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 9 năm 

2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định về việc Thanh tra 

hành chính về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

  t  áo cáo kết qu  thanh tra ngày 07/10/2019 của Đoàn thanh tra theo 

Quyết định số 290/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2019, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau: 

 1. Khái quát chung 

  Đoàn thanh tra đã tổ chức triển khai, thực hiện thanh tra về trách nhiệm 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) và 

phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Bình Định (gọi tắt là Chi cục) đúng tiến độ thời gian, đúng nội dung kế 

hoạch được duyệt. 

2  Kết qu  kiểm tra, xác minh 

2.1. Trách nhiệm thủ trưởng đơn vị chấp hành pháp luật về KNTC 

2.1.1. Công tác phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Thường xuyên 

triển khai thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị sơ kết, tổng kết của Chi cục. 

Các văn   n pháp luật về KNTC được đưa lên we site của Chi cục để mọi công 

chức tìm hiểu thêm.   

2.1.2. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC của công chức, 

người lao động (CC&NLĐ) và công dân 

Trong công tác tiếp nhận và gi i quyết đơn thư KNTC, Chi cục đã x y 

dựng và  an hành Quy trình gi i quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo 

Quyết định số 17/QĐ-TĐC ngày 26/02/2019; Chi cục cũng đã lập sổ theo dõi, 

gi i quyết đơn thư KNTC.  

Kết qu  gi i quyết đơn thư:  

- Về đơn thư khiếu nại: Không c . 

- Về đơn thư tố cáo: Không c . 
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2.2. Trách nhiệm thủ trưởng đơn vị chấp hành pháp luật về PCTN 

2.2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết của Đảng, 

văn bản pháp luật về PCTN 

- Chi cục tổ chức phổ  iến quán triệt Nghị quyết của Đ ng, văn   n pháp 

luật về PCTN cho công chức và người lao động của Chi cục thông qua các cuộc 

họp cơ quan, hội nghị sơ kết, tổng kết. Qua đ , m i CC NLĐ đã chuyển  iến 

về nhận thức, trách nhiệm và hành động của mình trong thực thi nhiệm vụ. 

- Cùng với cấp ủy, Ban chấp hành công đoàn, đơn vị thường xuyên cập 

nhật các chủ trương, chính sách của Đ ng, pháp luật của Nhà nước c  liên quan 

nhằm n ng cao nhận thức cán  ộ, Đ ng viên cơ quan trong các kì sinh hoạt Chi 

 ộ, hội nghị Cơ quan. 

2.2.2. Công tác xây dựng các văn bản và chương trình, kế hoạch công 

tác PCTN  

Chi cục đã x y dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng tại cơ quan, cụ thể:  

- Ban hành Quy chế làm việc theo Quyết định số 113/QĐ-TĐC ngày 

15/7/2014; 

- Ban hành Quy chế thực hiện d n chủ trong hoạt động của cơ quan theo 

Quyết định số 153/QĐ-TĐC ngày 07/9/2015; 

- Ban hành Tiêu chuẩn văn h a của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng theo Quyết định số 20/QĐ-TĐC ngày 15/2/2016; 

- Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang  ị máy m c, thiết  ị của 

cơ quan theo Quyết định số 42/QĐ-TĐC ngày 01/4/2016; 

- Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và 

người lao động theo Quyết định số 41/QĐ-TĐC ngày 17/3/2017; 

- Ban hành Quyết định số 28/QĐ-TĐC ngày 25/3/2019 về việc  an hành 

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; 

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội  ộ theo Quyết định số 53/QĐ-TĐC ngày 

27/4/2018 theo đúng với các chế độ quy định mới của nhà nước và phù hợp với 

tình hình thực tế của đơn vị; 

-   y dựng Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 số 

33/KH-TĐC ngày 25/3/2019; 

- Thực hiện Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đ u năm 

2019 số 136/BC-TĐC ngày 19/6/2019. 

2.2.3. Công tác thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng  

- Đã thực hiện việc công khai, minh  ạch trong hoạt động mua sắm tài s n 

công, x y dựng cơ   n, tài chính, ng n sách, qu n lý và sử dụng tài s n công. Cụ 

thể: 
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  Công khai minh  ạch về mua sắm và dự án đ u tư trang thiết  ị k  thuật 

chuyên môn trên we site của đơn vị và trong các cuộc họp cơ quan. Các trình tự 

thủ tục mời th u đã được thực hiện theo đúng quy định; 

  Mua sắm thiết  ị đo lường phục vụ nhu c u công tác của Chi cục; mua 

sắm vật tư, thiết  ị văn phòng theo quy chế chi tiêu nội  ộ của cơ quan và các 

quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện đ u tư đúng, đủ về điều kiện và 

phương tiện làm việc và tăng cường sự giám sát của CC NLĐ, các đoàn thể 

trong cơ quan; 

- Đã  an hành Kế hoạch c i cách hành chính năm 2019 theo Quyết định 

số 206/QĐ-TĐC ngày 19/12/2018; kế hoạch chuyển đổi Hệ thống qu n lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng; 

- Chi cục đã đẩy mạnh việc thực hiện c i cách hành chính, áp dụng hệ 

thống qu n lý chất lượng theo TCVN ISO 9001; niêm yết công khai các thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin và x y dựng quy trình gi i quyết thủ tục hành chính nội  ộ, 

  o đ m nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 

cho cá nh n, tổ chức; kiểm soát quá trình thực thi công vụ của công chức g p 

ph n phòng, chống tham nhũng một cách tích cực; 

- Thực hiện thanh toán tiền lương và các kho n thu nhập tăng thêm của 

CC NLĐ qua tài kho n cá nh n (ATM) theo đúng quy định của Nhà nước; 

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế d n chủ, công khai, minh  ạch theo quy 

định về những điều CC NLĐ ph i  iết như công khai tài chính, công khai việc 

đ u tư cơ sở vật chất k  thuật, … trong các kỳ Hội nghị CC NLĐ hằng năm, 

định kỳ quý, 6 tháng;  

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội  ộ, thực hiện chế độ khoán 

chi hành chính đến cấp phòng đã giúp cho CC NLĐ n ng cao ý thức thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện cho CC NLĐ và các đoàn thể thực hiện 

chức năng giám sát tốt hơn; 

- Đã triển khai thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức của công chức, 

viên chức và người lao động g p ph n n ng cao ý thức phục vụ, quy tắc ứng xử 

của CC NLĐ không để x y ra các trường hợp vòi vĩnh, nhũng nhiễu khi thực 

thi công vụ; 

- Chi cục thực hiện nghiêm túc các quy định về minh  ạch tài s n, thu 

nhập đối với công chức thuộc diện ph i kê khai tài s n, thu nhập.   y dựng Kế 

hoạch kê khai tài s n, thu nhập; lập danh sách công chức c  nghĩa vụ kê khai tài 

s n, thu nhập; thực hiện công khai  ằng hình thức công  ố tại cuộc họp;  áo cáo 

kết qu  minh  ạch tài s n, thu nhập năm 2018 theo đúng quy định; 

- Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, Ban chấp hành công đoàn trong việc 

kiểm tra, giám sát Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan. 
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3. Kết luận thanh tra 

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã quan t m 

triển khai, tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

phòng chống tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, tại Chi cục chưa c  dấu hiệu 

tiêu cực, tham nhũng, không c  đơn thư KNTC tồn đọng c n xử lý.  

Tuy nhiên, Chi cục c n sửa đổi,  ổ sung Quy chế qu n lý, sử dụng tài s n 

công theo quy định của Luật Qu n lý, sử dụng tài s n công, số 15/2017/QH14, 

c  hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

4. Yêu cầu 

- Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục triển 

khai thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng đã đề ra; 

- Thực hiện rà soát, sửa đổi,  ổ sung Quy chế qu n lý, sử dụng tài s n 

công theo quy định của Luật Qu n lý, sử dụng tài s n công, số 15/2017/QH14./. 

 

Nơi nhận:   
- Chi cục TĐC (để thực hiện);                   

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

GI M Đ C 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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