
UBND TINH TUYEN QUAN.G 
S VAN HOA,THE THAO 

VA DU LICH 

S: /BC-SVHTTDL 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tu' do  -  Hnh phuic 

Tuyên Quang, ngày tháng 6 nám 2020 

BAO CÁO 
Cong tác phông, chng tham nhung và thrc hãnh tit kim, 

chng lang phi, tiêp cong dan phiic vli k5r hçp thfr 10, 
Hi dông nhân dan tinh khóa XVIII và tiêp xüc cfr tn 

(tir ngày 01/01/2020 dê'n 31/5/2020) 

Thirc hin Van bàn s 1595/UBND-NC ngày 29/5/2020 cUa I:Jy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang ye vic báo cáo chuyên dê ye Cong tác phOng, chông 
tham nhüng và thrc hành tiêt kim, chong lang phi, tiêp cong dan phiic vii k' 
h9p thiir 10 hi dông nhan dan tinh khóa XVIII và tiêp xüc ci tn, Si Van hóa, 
The thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

1. Cong tác länh do, chi ctio. 

S Van hóa, Th thao và Du ljch dà tp trung chi dao  trin khai thrc hin 
nghiêm tüc, kjp thôi, hiu qua các van bàn chi dto cüa Trung ung, cüatinh Va 
chuong trInh, kê hotch cüa Si ye cong tác thanh tra, kiêm tra, giài quyêt khiêu 
nai, t cáo, tiêp cong dan và phông, chong tham nhung, thrc hành tiêt kim, 
chong lang phi. 

Xây d1rng và th chirc thirc hin các k hoch, chi do các don vj trirc thuc 
S t chrc quán trit và triên khai dày dü, kjp thai các chU truong, chmnh sách 
cüa Dãng, Nhà nuOc và cüa tinh ye cong tác giãi quyêt khiëu nai,  to cáo và 
phOng, chong tham nhüng den toàn the can bO,  dãng vien, cong chrc, viên chüc 
trong don vj (kê hoach so 22/KH-VHTTDL ngày 27/02/2020 Kê hoich cong 
tác phông chong tham nhUng näm 2020). 

Sâ Van hóa, Th thao vá Du ljch dà chi do, trin khai cong tác thirc hành 
tit kim, ch6ng lang phi ti các cuc hop: Triên khai nhim v11 cOng tác näm 
2020; hang tháng các don vj to chirc giao ban; hang qu giüa lành do Sâ vâi 
trung các phOng chuyên môn, don vj thuc Sâ. 

Lãnh dio co quan thuO'ng xuyen kim tra, don dc, nhc nhi can b, cong 
chirc trong co quan thirc hin vic thrc hành tiêt kim, chông lang phi. Ca nhân 
tirng dng chi lãnh dao  dêu có trách nhim và guong mu thrc hin nghiêm tiic 
Lut Thirc hành tiêt kim, chông lang phi rnt cách hiu qua. Quy djnh so 55-
QD/TW ngày 19/12/20 16 cUa B ChInh trj ye mt so vic can lam ngay dé tang 
cithng vai trô nêu gucing cüa can b, dãng viên. 

Tang cithng chi do, giám sat viêc thirc hin các thim vii phông chng 
tham nhUng, tiêu ci.rc, lang phi; quán tria triên khai thirc hin nghiem Lutt phông, 
chông tham nhQng; Lut khiêu ni; Lut to cáo; Luit tiêp cOng dan. 
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2. Kt qua thiyc hin cong tác phông, chng tham nhung và thirc hành 
tiêt kim, chông lang phi 

2.1. Vi?c quán trit, tuyên truyn, p/i6 biEn cl,ü tru'o'ng, c/,inh sad,, 
phdp lult ye p/lbng, chong Iliam nliüng; cong tác 11/nh dw, c/il dcio v&c t1ii'c 
/,in các quy djnhi cüa pháp luiIt  ye p/lông, c/lông t/,am n/lung và t/zi'c hành 
tiêt kiem, chong lãngph( 

- Thithng xuyen tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhan thrc, d.c bit d 
cao trách nhim cüa ngui th'rng dâu trong thirc hành tiêt kim, chong lang phi. 
Länh dao  Si lam vic theo nguyen täc tp trung dan thu (tap the länh dao,  Ca 
nhân phii trách), các cong vic duçc bàn bac,  thão luan, trên c s kiên thông 
nhât dê kêt lun ni dung diêu hành và lành dao.  Djnh kS'  tO chirc giao ban, thão 
1un dan chü, trao dôi, dOi thoai thàng than, chi ra vic da lam duc, chua lam 
duoc, nguyen nhan, bin pháp tháo get, giãi quyêt thrc hin cOng vic tip theo 
dam bão dung kê hoach, tién d dé ra. 

- Tip tiic dy minh vic "HQC tp và lam theo tir tuàng, dao dt'ec, phong 
cách Ho Chi Minh" gän vâi thirc hin Nghj quyêt Trung uang 4 (khóa XI) "M3t 
so van dé cap bach ye xây drngDáng hin nay", gop phân day lUi tInh trng suy 
thoái ye tu tuetng chInh trj, phâm chat cách mang,  lôi song van hóa, nàng lirc 
chuyên mon de phiic sir tO quôc, phiic sr nhân dan. 

2.2. KIt qua t/,y'c hien các bien pliáp phbng, c/i6ng tl,am n/iüng 
- S da xây drng k hotch phông chng tham nhQng näm 2020 và trin 

khai thirc hin dOng bO các giãi pháp phOng ngira tham nhüng nhu: tang cithng 
cong khai, minh bach  trong hot dng cüa don vj; day manh  cOng tác cài each 
hành chInh; thirc hin rà soát các van bàn trái vâi quy djnh cüa pháp lut, các 
van bàn có ni dung không con phü hçip, các van bàn có nti dung chông chéo dê 
de xuât thay the, sira dôi, bô sung cho phü hqp vâi tInh hInh thirc te. Ban hành 
Quy chê Chi tiêu nji b; chap hành nghiêm các quy djnh ye chê d, djnh müc 
tiêu chuan; thirc hin các quy täc i1ng xi:r, quy täc dao  duc nghê nghip, nâng cao 
van hóa cOng s, van hóa giao tiêp cüa cong chirc, viên chirc; thirc hin các quy 
djnh v minh bach  tài san, thu nhap; cãi cách hành chinh và dôi mâi cOng ngh 
quãn 19, 5ir diing ngân sách, triên khai Co chê tr chU dOi vâi don vj s1r nghip 
nhung có sij quán 19 cht ch vic sü ding nguOn kinh phi; cong tác to chüc can 
b, tuyn dng, dào tao  và bO nhim... 

- Djnh k' kim tra vic thcc hin các chi tiêu k hoach nhà nuâc giao gn 
vâi trách nhim ngueti dCrng dâu trong cOng tác phOng, chong tham nhung tai  các 
don vj trirc thuc Sâ. 

2.3. KIt qua t/,rc 1,ien các bienphap thrc hành tilt kiem c/i6ng lãngp/u' 
- Quãn 19 chat chê vic sü diing ngun kinh phi, cOng khai nhUng quy 

djnh v si diing ngan sách nhà nuàc; tang cung giám sat và cOng khai minh 
bach trong vic sü diing ngân sách nhà nixâc nhât là trong các lTnh virc d phát 
sinh tiêu circ, lang phi. 
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- Chng lang phI trong mua s.m tài san nhà ni.rOc, thirc hin các hInh thirc 
tiêt kim nhix: chuyên van bàn qua dja chi email; sü ding h thng van bàn din 
tü, thirc hin djch vi,i cong thanh toán kinh phi ti kho bc nba nuóc. . .d nhm 
han ché sO krng van bàn in an; st dirng ti& kim van phông phm; chi mua 
sam nhung van phông phâm can thiêt và theo van bàn dé nghj có xac nhn cüa 
cüa trirâng phOng, do'n vj; tn diing các tài san và trang thi& bj sn có, han  ch 
tOi da mua sam mdi. 

- Chng lang phi trongvic sir dvng  ngun lao dng, nâng cao chAt lucrng 
nguôn nhân hrc, tang hiu suât, hiu qua cong vic, phân dâu tinh giám biên ch 
hành chinh theo quy djnh cüa tinh: Dam bão tiêt kim trong vic to chrc cac hi 
nghj, tp huân theo dung ch dO quy djnh; ch dO djnh mirc tiéu chuAn theo 
dung quy chê chi tiêu nOi  b; vic dánh giá, phân loai, khen thuâng lao dng 
duçc can cir vào bang châm cong hang tháng và phân loai cong trong mOt  qu' 
theo quy djnh hin hành cüa nhà nuâc. 

- Trii sâ lam vic, dAt dai khuôn viên duqc sü diing dung miic dIch, diing 
dôi tucrng. Các phông lam vic ducic bô tn khoa h9c, hçp I v chirc nàng, so 
lucmg theo huàng sü diing nang luçing tiêt kim và hiu qua, khuon viên duçc 
gi€t gin sach sê, thoáng mat; các cong trinh cong ccng trong khu virc thrçic giü 
gIn và bão quãn tot dê sir d11ng lâu dài. 

-Tip tçtc hoàn thin h thOng tiêu chuAn, djnh mirc, ch dO lam ca s0 cho 
thrc hành tiêt kim, chong lang phi. 

2.4. Kèt qua 11,anh tra, kkm Ira trách n/iim I/,rc hin pháp lult v 
p/thng, c/lông t/iam nhüng, thy'c hành tiêt kim, c/lông lang p/il 

Länh dao  co quan thung xuyen kim tra, don dOc, nhc nh& can hO,  cong 
chirc trong c quan thirc hin vic thrc hành tiêt kim, chong lang phi t?i  các 
cuOc h9p. cá nhân trng dông chI iänh dao  dêu có trách nhim và gung mâu thirc 
hin nghiêm tüc Lust thirc hành tiêt kim, chong lang phi mOt  each hiu qua. 

Thanh tra Sc là bo phn trrc tip tham muu v cOng tác thanh tra và kim 
tra, giãi quyét khiêu nai  to cáo và phông chong tham nhUng: Thirc hin các bin 
pháp phOng nglra tham nhQng; kjp thai phát hin, xir l theo thâm quyên và kiên 
nghj cci quan nba nuâc có thâm quyên xü l tham nhüng trong ca quan, to chuc, 
don vj minh. Tirng bixâc nâng cao hiu qua cOng tác thanh tra, kiêm tra nOi bO, 
thanh tra chuyên ngành; dang triên khai xây dirng ké hoach thanh tra trách 
nhim ngui dung dâu 01 don vj trong vic phông, chông tham nhng. 

2.5. KIt qudphál /iin, xfr lj tham nliüng, lang phi' 
Tr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/5/2020 Sâ Van boa, Th thao và Du ljch 

không phát hin tnthng hçip nào vi phm ye vic tang qua và np lai  qua tang. 
Chixa phát hin tnthng hcip nào vi phm ye tham nhUng, lang phi. 

3. Cong tác giãi quyt khiu ni tO cáo 
Thrc hin dung Quy ch tip dan; dâ bO tn phOng tip cong dan tai  tni su 

dam bào thun tin cho cong tác tiêp cOng dan; dam bao trang thiët bj, phuong 
tin phic cOng tác thanh tra, kiêm tra, diêu tra, xác minh và dê tiêp dan nhu: sO 
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theo dOi vic tip cong dan, may ghi am, may ghi hinh; thirc hin ch d báo cáo 
djnh ks', dt xuât theo dung quy djnh. 

3.1. Cong tdc hIp cong dan 
Kt qua tip cOng dan: Tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/5/2020 không 

Co cOng dan nào den phàn ánh, kiên nghj. 

3.2. Tiê'p nI,mn, phân loqi và xfr lj thin thw 
Kt qua tip nhn don, thu: Tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/5/2020 

không có don, thu khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phãn ánh g1ri den. 
Trên day là báo cáo k& qua cOng tác phOng, chng tham nhüng, thrc hành ti& 

kim, chong lang phi 6 tháng dâu näm cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch./. 

Noi nhn: 
- Thanh tra tinh (báo cáo); 
- Länh dao Sâ VHTTDL; 
- Liju: VT, TTr. 

GIAM DOC 

Au Thi Mai 
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