
UBND TJNH TUYEN QUANG CONG HOA XA HQ! CHU NGHTA VIT NAM 
SO VAN HOA, TH THAO VA DU LCH Dc Ip - Tir do - H4nh phtic 

S: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 03 nàm 2021 

BAO CÁO 
A A .A A A - A Tong ket chien 1irçc Quoc gia phong chong tham nhung den nam 2020 

vã K hoich thirc hin Cong mrc Lien h9'p quc v phông chông tham nhüng 

Cn c1r K hoach s 33/KH-UBND, ngày 27/02/2021 cüa Uy ban nhân tinh v vic 
Kê hoach tong kêt Chiên 1uc Quôc gia phông, chông tham nh'üng (PCTN) den näm 2020 
và Kê hoach th1rc hin UNCA, S Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang báo 
cáo ket qua thirc hin tr 0 1/6/2009 den 0 1/6/2020 thu sau: 

I. DAC DIM 'nii mm 

S& Van hoá, Th thao và Du ljch là c quan chuyên mon thuc U5' ban nhân 
dan tinh, có chirc nàng tham muu, giüp U' ban nhân dan tinh thirc hin quãn 1 
nhà nithc ye: van hóa, gia dInh, the dc, the thao, du ljch và quáng cáo trI' quáng 
cáo trên báo chI, mgng thong tin may tInh và xuát bàn phám), các djch vii cong 
thuc linh vrc quân 1 cüa S& và thirc hin mt so nhim vv quyên han  theo sir u' 
quyên cüa U ban nhân dan tinh và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch bao gm: 9 phông chuyên mon và 7 dcin vi 
s11 nghip Cong 1p trçrc thuc vâi tOng so 148 ngui. Giám dôc Sâ là ngui drng 
dâu co quan, chju trách thim truc B tru&ng BVàn hóa, The thao và Du ljch, 
Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh và truâc pháp 1ut ye mi mt cong tác cüa Sâ Van 
hóa, The thao và Du ljch. 

Trong nhU'ng nam vra qua Dáng b, Lãnh dao  Si dä tp trung lânh do, chi dao 
phông chuyên mOn nghip v1i S&, các dun vi trrc thuc, toàn the can b cOng chirc, viên 
chüc cüa ngành khäc phyc mçi khó khan, doãn két, phân dâu hoàn thành tot mçi nhiçiri vçi 
duçic giao, thrc hin hiu qua cOng tác PCTN, tp trung thirc hin Chiên 1ucc QuOc gia 
PCTN theo chi dao cüa tinh. 

II. KET QUA TI{U'C HIN CLQG vA KE bACH TFIU'C LflN UNCAC 

1. vje lãnh dao, chi dao t chfrc thu'c hiên, tuyên truyên, phô biên giáo duc 
A • A phap 1ut PCTN, Chien 1uc  Quoc gia PCTh den nam 2020, ChLrolig trinh hanh 

dng cüa ChInh phü ye PCTN, Cong u'&c Lien hyp quôc v PCTN. 

- Can cü các quy djnh cüa pháp 1ut và các van bàn lânh dao,  chi  dao  ye PCTN, 
hang näm S& VHTTDL xây dimg k hoach thirc hin Lust PCTN, Lut Thirc hành tiet 
kim chông lang phi. Ngoài ra Dãng üy, Giám dOe Si dã ban hãnh nhiêu chuang trInh, kê 
hoach, cOng van chi dao  ye cOng tác PCTN ',kjpthôi triên khai, thung xuyên quán trit, 
Iänh dao, chi dao den các chi b, phông chuyên mOn nghip vi, don vj s1r nghip và d5i 
ngü can b, dãng vien thuc si dê nghiêm tCic tO chirc thrc hin. 

K hoach cong tác phông, ch6ng tharn nhüng; k hoach phô bin, giáo dc vã theo dOi tInh hinh thi hành 
pháp Iut;kê hoach trin khai thi hành Lut PhOng, chông tham nhting; ké hoach tuyên truyên, phô biên phâp Iut ye 
PCTN; ke hoach phang chong tham nhQng 
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- Chi b, the phông chuyên mon nghip vii, các don vj sir nghip thuè'ng xuyên 
quán trit, chi dto vic thrc hin cong the dâu tranh, PCTN tti dcm vi mInh thông qua các 
buôi sinh hoat chi b, các cuc hçp giao ban cOng the. 

- Hang nrn S t chirc trin khai, quán trit và t ch'Crc thirc hin kjp thñ các van 
ban chi do, hring dan cüa cap trên ye cOng the PCTN. Trong do, dA t.p trung quán trit 
Lut PCTN, CM thj sO 33-CTIFW ngày 03/01/2014 cOa B Chinh trj ye thng cu0ng sir 
lath dao  cüa Dãng dôi vOi vic kê khai, kiêrn soát vic kê khai tâi san; CM thj sO 50-
CT/TW cüa B ChIiih tij vá Chuung trmnh hanh dng cOa 07-CTrtfU cüa Tinh üy; Chi thj 
s 10/CT-Y['g ngày 22/4/2019 cüa ThO ttxó'ng ChInh phO ye vic tang cuäng xi:r 1, ngän 
chn có hiu qua tInh trng nhung nhiu, gay phiên ha cho ngu6i dan, doanh nghip trong 
giâi quyêt cOng vic den toàn the can b, dâng viên, cOng chñc, viên chirc. Vic quan trit 
các van ban duqe thirc hin thông qua các hInh thrc: Lông ghép vói Hi ngh cüa S triên 
khai các van ban cüa Ngành den can b, cong chirc, Thu tnthng dan i  sir nghip; Chi dto 
Thu tnrâng don vj s1r nghip tiêp thu kiên ti Hi nghj cüa Sâ quán trit den toàn the can 
b, viên chirc thuc don vj minh qun 1; Dang tài trên Trang thông tin din tr cüa S&. 

- Can cir Chuang trinh hành dng cüa ChInh phü thirc hin cOng the PCTN dn 
nam 2020, S& da ban hành cáe van ban dê to chire thirc hin trong toàn ngành: 

- K hoch Thirc hin D an Tuyêntruyn, ph bin pháp 1ut v phOng, 
chông tham nhüng nàm 2014; Kê hoch sO 42/KH-VHTTDL ngây 17/5/2017 ye 
thirc hin Kêt 1u.n sO 10-KL/TW ngày 26/12/2016 cCia B chinh trj ye tiêp tVc  thirc 
hin Ngh quyêt Trung uang 3(khóa X) ye tang cuông sir lath dao  cüa Dãng dôi 
vi cong tác phOng, chông tham nhüng, lang phi; Kê hoch sO 39/KH-SVHTTDL 
ngày 21/8/2017 ye triên khai thrc hin cong tác phông chông tham nhüng näm 
2017; kê hoch sO 69/KH-SVHTTDL ngày 21/8/2017 ye thirc hin nhim vii 
phOng chOng tham nhüng näm 2017; Kê hoch sO 33/KH-SVHTTDL ngày 
30/3/2018 ye thirc hin nhim vii phOng chông tham nhing näm 2018; Kê hoch so 
32/KH-SVHTTDL ngày 05/4/2019 dê thirc hin Lut phông chông chOng tham 
nhung näm 2019 và triên khai Kê hoch sO 35/KH-UBND ngay 27/3/20 19 cüa Uy 
ban nhân dan tinh ye triên khai thxc hin Lut PhOng, chông tham nhQng nàm 
2018; K hoach so 22/KH-SVHTTDL ngày 27/2/2020 cUa Sâ Van hóa, The thao 
yà Du ljch ye thirc hin nhim vii phOng chOng tham nhüng näm 2020. 

- Tinh hinh, kt qua tuyen truyn, phô bik pháp 1u.t ye PCTN, Chiên 1uc QG 
PCTN và UNCAC: 

+ Ngay sau khi Chmnh phü ban hành Nghj quyt so 21 /NQ-CP ngày 12/5/2009 ye 
vic ban hành Chiên luge quOc gia PCTN den nam 2020, S& VHTTDL dâ quán trit các 
ni dung co bn cüa Chiên 1ucc den toàn the can b, cong chrc, ngithi lao dng khOi Van 
phOng S yà 1nh do các don vj si,r nghip thuc Si; dOng thai yêu câu các phông chuyên 
mon nghip vçi, các don vj six nghip tiêp tc quan trit toàn b ni dung cUa Chiên lugc 
den toàn the can b, cOng chüc, yiên chirc, nguôi lao dng thuc don vj minh. 

+ Sâ dã t chirc thrc hin t& cong the tuyên truyn giáo diic v PCTN dn toàn th 
can b, cOng chirc, ngu&i lao dng tii co quan van phông So và triên khai cong the tuyen 
truyên, giáo diic ye PCTN dan toàn b cac don vj sirnghip thuc SO. 
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2. Vic thirc hin các nhóm giái pháp 

2.1. Tang cuông tInh cong k/wi minh bçic/i trong tE c/thc và ho(It d3ng: 

Si VHTTDL dã th%rc hin day dü cong khai, minh bach  các ni dung: 

- Cong khai chü trucing, chInh sách cüa Dàng và phap 1ut cüa Nba nuâc lien quan 
den cong vic cüa c quan, &in vi tai  các hi nghj, t.p huân cüa Ngành và cOng khai trên 
trang thông tin din tr cüa s&. 

- Cong khai K hoach cong tác hang näm, hang qu, hang tháng cüa Ca quan, don 
vi: Cong khai bng cong van chi dao, bang van bàn báo cáo hang tuân, hang tháng, hang 
qu các nhim vçt tr9ng tam; dang tâi trên cOng thông tin din tCr cüa S& Chuo'ng trInh cong 
tác hang nm, Kê hoach  cong tác hang tuän cüa länh dao  si. 

- Cong khai vic tuyn dung, dào tao,  bi dirông, diki dng, b nhim, luân chuyn, 
bit phái, min nhim; hçp dong lam vic, thay dôi chirc danh nghê nghip, thay dOi vj trI 
lam vic, chãm dirt hçip dông lam vic cüa viên chirc; di cong tác nuâc ngoài, giãi quyêt 
chê d, nàng b.c krong, nàng ngch, dành giá, xêp loai cong chtrc, viên chüc; khen 
thuâng, k 1ut, thôi vic, nghi hu'u dôi vri can b, cong chi'rc, viên chirc; các dê an, dir an 
và viêc xây drng các van bàn quy phm pháp 1ut cüa Ca quan, don vj: Cong khai bang 
van bàn gui các phông, chi ciic và các don vj si.r nghip. 

- Cong khai 100% các bàn kê khai tài san, thu nh.p cUa nguài có nghia vi phãi kê 
khai theo quy djnh cOa pháp 1ut bang hInh thirc niêm yet cOng khai tai  trçi s& van phông s&. 

- Cong khai dAy dü các kt lun thanh tra; kt 1un ni dung to cáo thuc thãm 
quyên giái quyêt cüa sâ bang hInh thirc: Cong khai trên trng thông tin din t1r cüa so và 
gui van bàn den các co quan, to chirc, cá nhãn có lien quan. 

- COng khai kt qua tip thu ' kin cüa can b, cong chirc, viên chirc v nhü'ng vAn 
de thuc thâm quyên quyêt djnh cüa nguô'i drng dâu Co quan, don vj dua ra lay kiên can 

b, cong chCrc, viOn chirc quy djnh: Thirc hin cong khai ngay tai  Hi ngh lay kien. 

- COng khai, minh bach  các dir toán thu - chi ngãn sách nhà rnxOc, tInh hInh thirc 
hin dir toán ngân sách nba nu1c; cong khai kê hoach,  kêt qua mua sam tài san theo ding 
quy djnh bang các hInh thüc: niêm yet cOng khai tai  trçi sâ lam vic, cOng khai trên cOng 
thông tin din tr cüa S. 

- Si thit 1p durng day nóng và thông báo v s din thoai, hp thr din tCr d tip 
nh.n và xü 1 thông tin phàn ánh, khiêu nai,  to cáo ye hành vi nhiTing nhiêu, gay phien ha. 
dOi vôi ngtrôi dan, doanh nghip. Niêm yet cOng khai tai  PhOng tiêp cong dan cüa Sâ và 
thông báo trên trang thông tin din ti1r cüa Si dê nguôi dan va. doanh nghip du'gc biêt. 

22 Hoàn thin chêd3 cong vy, cOng chiIr, nâng cao chit Iupng thyr thi cOng vy 

- Các ni dung v PCTN thithng xuyên duct ph bin, quán trit t?i  các cuc hop, 
hi nghi. giao ban cña S. Ben cnh do, S da. kjp thi tuyên truyen, phO biên, quán trit 
các van bàn ye PCTN rnó'i ban hành; các van bàn triên khai tO chirc thtrc hiên Luât PCTN 
cUa tinh, cüa S& den toàn the can b, cong chirc và Thu tnthng các don vi sir nghip; chi 
dao cac phOng nghip vi, các don vj sir nghip thuO'ng xuyen quán trit, phô biên, tuyên 
truyen va nghiêm tac triên khai thrc hin các quy dinh  cüa pháp lut ye PCTN t?i  don vj, 
phOng nghip v11. 
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- T chi1rc thi.rc hin nghiêm co ch v irách nhim giãi trInh cüa can b, cong chirc 
trong th?c thi nhim vli, cong vv. Dông thi ti Hi ngh can b, Cong chrc hng nãm: Giám 
dôc S thrc hin nghiêm vic giãi trinh trong to chirc vâ hott dng ciia Co quan, don vj. 

- Xây dirng, thirc hin djnh mirc, tiêu chu.n, ch d: 

+ Hang näm, S& can c1r vâo các quy djnh hin hành d xây dirng Quy ch chi tiêu 
ni b cüa co quan, duçic thông nhât ti Hi nghj can b, Cong chCrc, lam can cir d thirc 
hiên các chê d, djnh müc, tiêu chuân. 

+ Vic mua sm tài san theo ding quy djnh, có si.r quàn 1 cht ch, chp hành trInh tr, 
thu tçic mua sam diiing tiêu chuàn, ctjnh m1rc và che d, chông lang phI. Các Ca nhIn, phông 
ban, trirc tiêp quàn 1 và sü diing tai san mOt cách tiêt kim, hiu qua và ding mic dIch; mt so 
tai san, tluêt bi qua han, hu hong dixoc tan dung sixa chüa dê tiêp tuc six dung Thuc hiên thu 
hôi, thanh 1, chuyên nhuçng, diêu chuyên tai san theo dung quy djnh hin hành. 

- Kim soát tài san, thu nhp cüa nguii có chirc vçi, quyn hen: 

+ S& dã t chüc quán trit Nghi. djnh 78/2013/NID-CP ngày 17/7/20 13 cüa Chinh 
Phü, Thông tu' so 08/2013/f 1'-TTCP ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra ChInh phü; dâ ban 
hành Hucng dn so 17/HD-LD 1'BXI-1 ngày 24/11/20 14 hurng dan cOng tác Kê khai tài 
san thu thp den các phông ban trirc thuc S&, các don vj sr nghip thuc S&. Hang nàm 
Si to chirc thxc hin cong tác kê khai, minh bach tài san, thu nhp theo ding quy djnh. Các 
cá than thuc din phài kê khai dêu thirc hin kê khai day dü; các bàn kê khai dtxcic cOng 
khai theo quy djnh. Qua trirth thirc hin ti Si chua phát hin trung hçip nào vi phm quy 
dinh ye kê khai tài san, thu nhtp. 

+ Nàm 2020, can cir Ngh djnh 130/2020/ND-CP cüa ChInh phü, si dã ban hành 
huâng dn, triên khai den 100% can b, cOng chirc thuc din Kê khai Tài san thu nf4p; 
yêu câu kê khai theo dáng quy djnh. 

- Trin khai phong trào "can b, cOng chirc, viên chüc thi dua thirc hin van hóa 
cong sà": 

+ T chi.rc quán trit, tuyên truyn, ph biên các ni dung ye van hóa cOng vçi theo 
Quyêt djnh so 03!2007/QD-BNV ngày 26/02/2007 cüa B ni vv; quy djnh ye vic tng 
qua và np lai qua tng theo quy djnh cüa Lut PcTN; chi th so 05/2008/cT-TTg ngày 
3 1/01/2008 cüa Thu tuó'ng Chmnh phü ye nãng cao hiu qua sir d1ing thôi gian lam vic cUa 
can b cong chi'rc, viên chirc Nhà nithc; Chi thi, so 26/CT-TTg ngày 05/8/2016 cua Thu 
tuó'ng Chinh phü ye vic thng cung k lust, kS'  cuong trong các co quan hành chinh nhà 
flUfC các cap. 

+ Thrc hin và chi do các phông chuyên mOn nghip vçi, don vj sir nghip niêm 
yet quy tàc i1mg xCr cüa can b cOng chirc ti ncii lam vic. 

2.4. Nâng cao hiu 1rc, hiu qua cong tác thanh Ira, k!,n Ira: 

a) Thanh Ira, kie2m tra trách nhiêm thztc hin luit PCTN 

Hang nam S VHITDL t chirc thanh tra trách nhim thirc hin pháp 1ut ye 
PCTN, tiêp cong dn và giâi quyêt khiêu ni, to cáo dôi vi 01 dan vi, sr nghip thuc S. 
Ni dung thanh tra tp trung vào: trách nhim to chCrc thirc hin h4t PCTN, 1ut Thirc 
hành tiêt kim, chông lang phi; cOng tác to chü'c can b và cOng tác tiêp cOng dan, giâi 
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quyt khiêu ni, to cáo. Kêt qua, trong giai don 2009 — 2020 qua thanh tra chu'a phát hin 
hành vi tham nhQng, 1ng phI phãi kiên ngh xfr 1. 

b) Vic phát hiçn, xt' lj tham nhüng và cong tác thu hi tài san tham nhüng 

Trong giai do?n 2009 - 2020, sâ VI-f[TDL chua phát hin và phái xCr 1 tham 
nhing, thu hôi tài sn tham nhüng trong ca quan, tO chüc dan vj do si quán 1. 

m. DANIli GL& CIJIUNG 

- Trong giai doin ti 2009 - 2020 tai  ca quan Sâ VIE-1TTDL và các don vj sr nghip 
thuc s kbOng có nhUng diên biên phirc tp ye tham nhUng. Toàn the can b, cong chi'rc, 
viên chCrc, ng.rôi lao dng trong ngành yen tam cong tác, thc hin tot các nhim vy duçc 
giao, hoin thãnh tOt kê hoch cOng tác hong n.m, duqc Co quan cap trén ghi nh.n. 

- Cong tác VHTTDL luOn gn vó'i nhüng nhim vv có tInh chat phrc tap, nhy 
cm, luOn tiêm an và d phát sinh tham nhCng. Tuy nhiên trong giai doin t1r 2009 den 
2020, cOng tác PCTN luôn duçic Dâng üy, Lath do Sâ quan thm chi do triên khai, tO 
chüc th?c hin quyêt 1it, mang 1i hiu qua tIch crc. So vOi các giai don trLrâc thI vic 
thirc hin quy djnh cUa pháp lut ye PCTN dOi vói các linh vrc cüa Ngành phii trách nói 
chung và linh vrc PCTN nói riêng duçc nãng len. 

- S& dã t ch(rc th?c hin d.y dü các nhim vii theo Chik h.rçic qu& gia PCTN va 

Chuxmg trInh hành dng cüa Chmnh phU ye PCTN, qua do dã có tác dng tIch circ den 
cOng tác PCTN trong ngành cüa tinh, th vic nâng cao thirc, trách nhim cüa can b, 
cOng chirc, viên chi'rc, nguii lao dng trong ngành, den vic xây dirng và thirc hin các 
chuong trInh, kê hoach ye PCTN nhäm mçlc dIch phông ngra, phát hin vâ xi'r 1' các hành 
vi tham nhCng, lang phi. Kêt qua, trong giai don 2009 - 2020 trong Ngành khOng dê xay 

ra vi vic tham nhüng, lang phi và Ca nhan vi phm phài xem xét xCi' I. 

IV. KEEN NGHIE, oE XUAT 

1. Tiêp tiic chi dio thuO'ng xuyên, lien tVc  vã tang ciIng cOng tác tuyên truyên, phô 
biên, giáo dc pháp lu.t ye PCTN, nãng cao hon nüa nhn thCrc, ' thirc trách nhim cüa 
Dãng viên, can b, cOng ch'Crc ye PCTN vtira là quyên lçii vü là nghTa vgi, trách nhim. 

2. Tang ci.rng hithng dn, tp hun nghip vçi v PCTN cho lanh do và can b) 
tham muu nghip vii tui các phOng thuc S& và don vj trirc thuc. Lam diem và than rng 
diên hInh dôi vOi co quan, tO chüc, cá nhan dã thrc hin tot cOng tác PCTN. 

Tren day là k& qua t chüc thrc hin Chin 1uçc quc gia phOng, chng tham 
nhiing den näm 2020 và Kê hoch thrc hin UNCA, S& Van hóa,, The thao và Du ljch tran 
tr9ng báo cáo.!. 

Noi nhân:,I" 
- Thanh tra tinh (báo cáo); 
- Länh dao Si; 
- Liru: VT, TTra 

KT.GIAM BOC 
PHO GIAM BOC 

Lê Thanh Sorn 
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