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BÁO CÁO 

Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 06/4/2022 của Đoàn Giám sát về 

“Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau” (Đoàn Giám sát được thành lập theo 

quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 28/3/2022 của HĐND tỉnh Cà Mau), Sở Khoa 

học và Công nghệ Cà Mau (sau đây gọi tắt là Sở) tổng hợp, báo cáo các nội dung 

theo yêu cầu của Đoàn giám sát như sau: 

1. Khái quát đặc điểm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Cà Mau. 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở được thực hiện theo Quyết định 

số 22/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Cà Mau (thay cho Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 

11/9/2015). Chức năng chủ yếu tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý 

Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; 

phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở 

hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; 

quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng của Sở theo quy định của pháp luật; 

Về cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 04 phòng 

chuyên môn thuộc Sở (Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý chuyên ngành, 

Văn phòng và Thanh tra); 01 chi cục và 02 trung tâm thực thuộc Sở (Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công 

nghệ; Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm) và 01 trung tâm thuộc Chi cục (Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).  

2. Tình hình hoạt động của đơn vị 

Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ hoạt động tương đối ổn 

định, công tác tham mưu và quản lý thực hiện các nhiệm vụ của ngành cơ bản đạt 

kế hoạch đề ra. Từ năm 2019 - 2021, đã triển khai thực hiện 70 đề tài, dự án 

KH&CN gồm: 65 đề tài, dự án cấp tỉnh và 05 dự án cấp quốc gia (thuộc Chương 

trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 

2025). Đã đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 25 đề tài, dự án. 
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Kết quả các đề tài, dự án nghiệm thu đã được ứng dụng trên 70% vào thực tiễn 

sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường, các dự án đầu tư 

đều có ý kiến đánh giá, thẩm định công nghệ theo quy định, đảm bảo không sử 

dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao. Hoạt động thông tin khoa 

học và công nghệ đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ theo chức năng, phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về thông tin KH&CN, tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa 

học và công nghệ trên các phương tiện truyền thông; cung cấp các thông tin, cơ sở 

dữ liệu khoa học và công nghệ, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu, chuyển giao 

các tiến bộ kỹ thuật, các giống cây, giống con để người dân tiếp cận, nghiên cứu 

học tập, ứng dụng vào sản xuất, chất lượng thông tin khoa học và công nghệ ngày 

càng được nâng lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được triển khai thực hiện thường 

xuyên, hướng dẫn tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ bảo hộ sở hữu 

công nghiệp. Người dân và doanh nghiệp ngày càng có ý thức về quyền lợi của 

việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Công tác bảo hộ các sản phẩm đặc thù, đặc sản 

của tỉnh luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Các dịch vụ của các đơn vị sự 

nghiệp tương đối ổn định, nguồn thu hàng năm được tăng dần tiến tới quá trình tự 

chủ về kinh phí của các đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mặt đạt được còn một 

số khó khăn như dịch vụ về phân tích, kiểm nghiệm còn chậm phát triển dẫn đến 

nguồn thu chưa đảm bảo cân đối tự chủ về tài chính theo lộ trình. 

A. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc tham mưu ban hành; ban hành theo thẩm quyền các văn bản 

để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quy định về PCTN và THTK, CLP tại 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

Thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, Lãnh đạo Sở đã 

ban hành các văn bản theo thẩm quyền như: Kế hoạch thực hiện công tác PCTN 

năm 2019, 2020, 20211, kế hoạch về kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2020, 20212; quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ3; quyết định 

phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm4.... 

Nhìn chung, trong niên độ báo cáo, Sở KH&CN đã ban hành các văn bản 

thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền một cách kịp thời, đầy 

đủ và khả thi, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cũng như 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác PCTN nói riêng. 

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định về 

PCTN và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị 

                                                 
1 Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 22/02/2019;  Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 07/02/2020; Kế hoạch số 

06/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 
2 Kế hoạch số 07/KH-VPS ngày 27/11/2020; Kế hoạch số 33/KH-SKHCN ngày 26/11/2020; 
3 Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 11/11/2020. 
4 Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2018; Quyết định số 201/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019; Quyết định 

số 235/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2020;  
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Để bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về PCTN, Lãnh đạo Sở luôn 

quan tâm việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật 

về PCTN đa dạng về hình thức như: Sở đã tổ chức 02 cuộc đối thoại với người 

dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và nhiệm 

vụ quản lý của ngành với số lượng 170 người dân và doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu; vàng, trang sức mỹ nghệ tham gia. Thông qua đó, đã giải đáp những 

khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về quản lý đo lường, chất 

lượng và ghi nhãn hàng hóa, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh 

nghiệp như phản ánh kịp thời việc gây phiền hà, nhũng nhiễu của cơ quan thanh 

tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền Sở quản lý. Ngoài ra Sở còn tham gia dự thi tìm 

hiểu pháp luật về PCTN do Thanh tra Chính phủ tổ chức; lồng ghép tuyên truyền 

nhận thức pháp luật về PCTN trong các cuộc họp giao ban, họp chi bộ, các cuộc 

họp Đảng bộ Sở KH&CN và toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại 

đơn vị hưởng ứng... 

Nhìn chung, công tác PCTN tại đơn vị luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo sở 

quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, đã cơ bản phòng ngừa 

và ngăn chặn được tham nhũng, nhất là đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai, 

phổ biến pháp luật PCTN, cử công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của 

Thanh tra tỉnh, Trường cán bộ Thanh tra... Về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng 

nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cơ bản đáp ứng cho thi hành pháp luật 

PCTN. 

3. Việc phân công, bố trí công chức, viên chức tham mưu thực hiện 

công tác PCTN và THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị 

 Công tác PCTN và THTK, CLP của đơn vị giao cho Thanh tra Sở tham 

mưu thực hiện, nhiệm vụ này được giao trong quyết định ban hành chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở5. Thanh tra có 03 công 

chức (01 Chánh Thanh tra và 02 Thanh tra viên), có 01/03 công chức đã tham gia 

tập huấn công tác PCTN (còn 02 công chức đã đăng ký tham gia tập huấn vào 

năm 2022), kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực thi pháp luật về PCTN.  

4. Kết quả thực hiện các biện pháp PCTN 

4.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

4.1.1. Công tác tổ chức cán bộ 

- Công khai việc tuyển dụng viên chức: Từ năm 2019 đến năm 2021, các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở tổ chức 02 lần tuyển dụng viên chức. 

Trong đó, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng: đợt 1 (năm 2019: tuyển dụng 06 

viên chức), đợt 2 (năm 2020: 01 viên chức) ; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng (năm 2020: 03 viên chức); Trung tâm Phân tích và Kiểm 

nghiệm 01 đợt  (năm 2020: 01 viên chức ), đợt 2 (năm 2021: 01 viên chức). Việc 

công khai tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định pháp luật (thông 

                                                 
5 Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 31/3/2022, trước đây là Quyết định số 76/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2017. 
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báo trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; báo Cà Mau, trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở và niêm yết tại Bản tin nội bộ của cơ quan). 

- Công khai việc quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, chuyển ngạch, điều động, cho thôi việc:  

- Việc công khai quy hoạch cán bộ được Sở thực hiện theo quy định như: 

công khai quy hoạch và rà soát quy hoạch Ban giám đốc Sở; quy hoạch, rà soát 

quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc 

Sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở đã triển khai đến các phòng, đơn vị có công chức, 

viên chức được quy hoạch và cá nhân được quy hoạch. 

Việc thực hiện, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, cho thôi việc được Ban 

Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Các văn bản có 

liên quan đến công tác đạo tạo, bồi dưỡng, quy định về phân cấp quản lý công 

chức, viên chức, quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn chức danh 

lãnh đạo quản lý cấp phòng của tỉnh được Sở triển khai (trên hệ thống VIC, 

iOfice) cho các phòng, đơn vị biết và thực hiện theo quy định. 

4.1.2. Công khai tài chính 

- Việc công khai dự toán chi ngân sách, phân bổ dự toán kinh phí cho các 

đơn vị thuộc quyền quản lý; quyết toán chi ngân sách hàng năm: 

+ Việc công khai dự toán chi ngân sách các năm 

 * Năm 2019: Sở Khoa học và Công nghệ đã công khai6 tài chính đầy đủ 

theo Biểu số 01, Biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC. 

 * Năm 2020: Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện công khai tại các 

Quyết định7. 

 * Năm 2021: Sở Khoa học và Công nghệ đã công khai tại các Quyết định8. 

+ Việc phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc 

 * Năm 2019: Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định9 phân 

bổ dự toán cho Khối văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.  

                                                 
6 Quyết định số 05/QĐ-SKHCN ngày 08/01/2019; số 18/QĐ-SKHCN ngày 16/01/2019; số 31/QĐ-SKHCN ngày 

25/01/2019; số 121/QĐ-SKHCN ngày 22/7/2019; số 197/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2019) của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.  
7 Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 21/01/2020; số 11/QĐ-SKHCN ngày 22/01/2020; số 16/QĐ-SKHCN ngày 

16/03/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 

Sở Khoa học và Công nghệ. 
8 Quyết định số 11/QĐ-SKHCN ngày 20/01/2021; số 19/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2021; số 32/QĐ-SKHCN ngày 

12/3/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của 

Sở Khoa học và Công nghệ.  
9 Quyết định số 191/QĐ-SKHCN ngày 25/12/2018 giao dự toán thu, chi năm 2019 đơn vị Văn phòng Sở KHCN; 

số 192/QĐ-SKHCN ngày 25/12/2018 giao dự toán thu, chi năm 2019 đơn vị Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng; số 193/QĐ-SKHCN ngày 25/12/2018 giao dự toán thu, chi năm 2019 Trung tâm Phân tích và Kiểm 

nghiệm; số 194/QĐ-SKHCN ngày 25/12/2018 giao dự toán thu, chi năm 2019 đơn vị Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng KHCN; số 111/QĐ-SKHCN ngày 14/11/2019 giao dự toán kinh phí đào tạo 2019 cho đơn vị Văn phòng Sở 

KHCN; số 28/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019 giao dự toán hỗ trợ tết Nguyên đán năm 2019 và kinh phí Trung ương 

bổ sung thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cho đơn vị Văn phòng Sở KHCN; số 12/QĐ-SKHCN ngày 15/01/2019 giao 

kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2019 cho đơn vị Văn phòng Sở KHCN; số 13/QĐ-SKHCN ngày 15/01/2019 giao 
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* Năm 2020: Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định: 

Quyết định số 213/QĐ-SKHCN ngày 26/12/2019 giao dự toán thu, chi năm 2020 

cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 

2020 cho đơn vị10.  

 * Năm 2021: Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định11  

+ Việc công khai quyết toán chi ngân sách: 

 * Năm 2020: Thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tại 

Quyết định số 132/QĐ-SKHCN ngày 09/8/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nước 2019 của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

 * Năm 2021: Thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 tại 

Quyết định số 124/QĐ-SKHCN ngày 26/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nước 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Các hình thức công khai:  

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công khai đăng trên trang thông tin 

điện tử của Sở và gửi đến Sở Tài chính. 

4.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn theo quy định 

- Xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về quản lý sử dụng 

tài sản công: 

                                                                                                                                                            
kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2019 cho đơn vị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; số 14/QĐ-SKHCN 

ngày 15/01/2019 giao kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2019 cho đơn vị Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm; số 

15/QĐ-SKHCN ngày 15/01/2019 giao kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2019 cho đơn vị Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng KHCN. 
10 Quyết định số 219/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 2020 cho đơn vị Văn 

phòng Sở KHCN; 220/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 2020 cho đơn vị Chi 

cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 221/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 

2020 cho đơn vị Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm; 222/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 giao kinh phí mua sắm 

sửa chữa năm 2020 cho đơn vị Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN; 07/QĐ-SKHCN ngày 22/01/2020 giao 

kinh phí hỗ trợ tết Nguyên đán năm 2020 cho đơn vị Văn phòng Sở KHCN; 08/QĐ-SKHCN ngày 22/01/2020 giao 

kinh phí hỗ trợ tết Nguyên đán năm 2020 cho đơn vị Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN; 09/QĐ-SKHCN 

ngày 22/01/2020 giao kinh phí hỗ trợ tết Nguyên đán năm 2020 cho đơn vị Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm; 

46/QĐ-SKHCN ngày 16/3/2020 giao dự toán kinh phí đào tạo 2020 cho đơn vị Văn phòng Sở KHCN  
11 Quyết định số 264/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2020 giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 2021 cho đơn vị Văn 

phòng Sở KHCN; 265/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2020 giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 2021 cho đơn vị Chi 

cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 266/QĐ-SKHCN ngày 31/12/220 giao kinh phí mua sắm sửa chữa năm 2021 

cho đơn vị Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm; 267/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2020 giao kinh phí mua sắm sửa 

chữa năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN; 256/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2020 giao dự 

toán thu, chi năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm; 257/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2020 giao 

dự toán thu, chi năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN; 258/QĐ-SKHCN ngày 

29/12/2020 giao dự toán thu, chi năm 2021 cho đơn vị Văn phòng Sở KHCN; 259/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2020 

giao dự toán thu, chi năm 2021 cho đơn vị Chi cục Tiêu Chuẩn đo lường Chất lượng; 09/QĐ- SKHCN ngày 

19/01/2021 giao kinh phí Hỗ trợ Tết nguyên đán năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, 

10/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2021 giao kinh phí hỗ trợ tết Nguyên đán năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng KHCN; 14/QĐ-SKHCN ngày 21/01/2021 giao kinh phí di dời trụ sở cho đơn vị Văn phòng Sở 

KHCN; 33/QĐ-SKHCN ngày 12/3/2021 giao dự toán kinh phí đào tạo 2021 cho đơn vị Văn phòng Sở KHCN 
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+ Năm 2020: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ tại Quyết định số 209/QĐ- SKHCN ngày 11/11/2020. Dựa trên 

quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, các đơn vị trực thuộc cũng đã ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ riêng để làm căn cứ thực hiện. 

+ Việc quản lý tài sản công được Sở ban hành Quy chế quản lý tại Quyết 

định số 60/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2020. 

- Việc xử lý vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Trong niên độ báo 

cáo, Sở không có trường hợp đơn vị, công chức, viên chức phạm về chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn. 

4.3. Việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức nhận quà và nộp 

lại quà tặng: 

Trong niên độ báo cáo, Sở không có trường hợp đơn vị, công chức, viên 

chức nhận quà và nộp lại quà tặng. 

4.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức; việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ 

 Việc xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được lồng ghép trong các quy chế như: Quy chế 

làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở và văn hóa công vụ tại 

cơ quan12... Ngoài ra, Lãnh đạo Sở tiếp tục triển khai Chỉ thị số 769/CT-TTCP 

ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đối với công chức Thanh tra Sở nhằm nâng cao đạo đức của đội 

ngũ công chức đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm 

vụ được giao, phục vụ người dân. Trong niên độ báo cáo, tại đơn vị không phát 

sinh trường hợp công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm về văn 

hóa công vụ, quy tắc ứng xử, tặng quà và nhận quà tặng, xung đột lợi ích. 

Nhìn chung, trên cơ sở Quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế 

dân chủ cơ sở và nội quy của cơ quan ban hành, người có chức vụ, quyền hạn 

cũng như tất cả công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đảm 

bảo đúng theo quy định. 

4.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức 

Năm 2019, Sở ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 vị 

trí13, kết quả Sở đã thực hiện đạt kế hoạch đề ra14. Việc chuyển đổi vị trí công tác 

của người có chức vụ, quyền hạn nhìn chung đối với cơ quan Sở được thuận lợi, 

nguyên nhân cho vị trí việc làm của công chức, viên chức của cơ quan có trình độ 

                                                 
12 Quyết định số 94/QĐ-SKHCN ngày 02/7/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Quy chế 

làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau; Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 01/01/2013 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành quy chế văn hóa công sở tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau; 

Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Cà Mau.  
13 Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 03/01/2019 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 
14 Báo cáo số 246/BC-SKHCN ngày 29/11/2019 
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tương ứng với từng vị trí việc của của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tuy nhiên, do 

số lượng biên chế hành chính có hạn, trong khi Đề án vị trí việc làm được phê 

duyệt, một số vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn chuyên ngành riêng nên không có 

người để thực hiện chuyển đổi. Mặt  khác, việc quy định cụ thể danh mục và thời 

hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực theo quy định tại Điều 

36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP chưa được ban hành nên việc xác định cụ thể vị 

trí phải chuyển đổi cũng gặp khó khăn. 

Kết quả chuyển đổi vị trí qua các năm như sau: 

- Trong năm 2019: chuyển đổi 04 vị trí. 

- Trong năm 2020: chuyển đổi 04 vị trí. 

- Năm 2021 không có chuyển đổi vị trí công tác của các vị trí thuộc diện 

phải chuyển đổi công tác. Lý do các phòng và đơn vị mới được tổ chức thực hiện 

việc sáp nhập lại và đi vào ổn định về tổ chức. 

 4.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

Ngay sau khi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính 

phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có hiệu lực, Sở KH&CN đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch về kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2020. Kết 

quả: Có 61/61 (năm 2019); có 48/48 (năm 2020); có 48/48 (năm 2021) công chức, 

viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản đã thực hiện kê khai tài sản theo quy định. 

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo danh sách kèm bản kê khai tài sản, thu nhập của 

công chức, viên chức gửi Thanh tra tỉnh theo quy định. Việc thực hiện tiếp nhận, 

bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, không phát sinh khó khăn 

vướng mắc. 

4.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc chỉ đạo xử lý trách nhiệm của 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý khi để 

xảy ra tham nhũng:  

Trong niên độ báo cáo, đơn vị không có phát sinh. 

4.8. Việc thực hiện cải cách hành chính (chỉ tập trung đánh giá các nội 

dung có liên quan nhằm phòng ngừa tham nhũng) 

- Giám đốc Sở ban hành kế hoạch cải cách hành chính đã chỉ đạo việc thực 

hiện các báo cáo, kế hoạch có liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành 

chính, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

chương trình, kế hoạch đã đề ra theo từng giai đoạn cụ thể. Đảm bảo tất cả thủ tục 

hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, 

minh bạch. 

- Việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích: Tổng số có 57 thủ tục hành 

chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. 

4.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều 

hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
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Sở tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm liên thông VIC, iOfice; thực hiện 

việc ký số văn bản; đồng thời nâng cấp, trang bị mới thiết bị làm việc như máy vi 

tính, máy scan,... từ đó công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn. Bên 

cạnh đó Sở đang sử dụng phần mềm “Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ” 

giúp công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ được thuận lợi hơn. 

4.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản 

Từ năm 2019 đến nay, Sở thực hiện 100% phương thức thanh toán, trả 

lương qua tài khoản, hạn chế việc chi tiền mặt. 

4.11. Việc tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng và phát hiện, 

xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra 

Trong năm 2019, Sở ban hành văn bản số 814/SKHCN-TTra ngày 

28/10/2019 về việc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trong đó 

đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thực hiện: 

- Lập danh sách những người giữ chức vụ, quyền hạn tham gia hoạt động 

doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý, hoặc được giao quyền 

quản lý, theo quy định tại Khoản 2, Điều 3; tại Khoản 2, Điều 20; Điều 23 Luật 

PCTN. 

- Lập danh sách những người cần chuyển đổi vị trí công tác, theo quy định 

tại Mục 4 Luật PCTN: Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, nhằm thực hiện Kế hoạch công tác tổ chức, cán bộ 

đúng quy định.  

Qua rà soát, không có đối tượng giữ chức vụ, quyền hạn tham gia hoạt 

động doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý, hoặc được giao 

quyền quản lý, theo quy định tại Khoản 2, Điều 3; tại Khoản 2, Điều 20; Điều 23 

Luật PCTN và đối tượng cần chuyển đổi vị trí công tác, theo quy định tại Mục 4 

Luật PCTN thực hiện đúng quy định. 

4.12. Việc tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng và phát hiện, 

xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra:  

Trong niên độ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ không có tiếp nhận đơn 

thư tố cáo về tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:  

5.1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội 

bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

Trong niên độ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ không phát sinh vụ việc 

tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý. 

5.2. Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra 

Trong niên độ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ không phát sinh vụ việc 

tham nhũng qua hoạt động thanh tra. 
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5.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham 

nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong niên độ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ không phát sinh vụ việc 

tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác 

Trong niên độ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ không phát sinh vụ việc 

tham nhũng qua các hoạt động khác. 

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

PCTN 

Định kỳ hàng năm, trước ngày 15/12, Giám đốc Sở đã ban hành quyết định 

phê duyệt kế hoạch thanh tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kế hoạch. Trong 

niên độ báo cáo, có 01/01 cuộc thanh tra hành chính được tiến hành đối với 01 đối 

tượng thanh tra là 01 đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng). Qua thanh tra, không phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm. 

Lãnh đạo Sở luôn chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã 

hội tại đơn vị. Các tổ chức đoàn thể trong Sở đã nâng cao vai trò và đã đóng góp 

các ý kiến để thực hiện việc phòng, chống tham nhũng, công khai tài chính, quy 

định chế độ chi tiêu nội bộ rõ ràng để cùng thực hiện và giám sát. Tuy nhiên, do 

khối lượng công việc phát sinh nhiều, biên chế ít nên việc xây dựng kế hoạch và 

tổ chức thực hiện tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế nhất định. 

Hơn nữa, trong năm 2021 Thanh tra tỉnh đã thanh tra thanh tra phòng, 

chống tham nhũng trong lĩnh vực tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ. Theo 

Kết luận thanh tra thì việc tổ chức thực hiện các đề tài, dự án của Sở cơ bản thực 

hiện đúng các quy định có liên quan đến nội dung thanh tra phòng, chống tham 

nhũng. 

7. Nhận xét đánh giá chung 

7.1. Ưu điểm 

Xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ 

chuyên môn của cơ quan, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo kịp thời việc tuyên 

truyền, quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; chỉ đạo 

xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn, công khai, 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, kê khai, công khai bảng kê khai tài sản, 

thu nhập, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể… nhằm thực hiện tốt các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng.  

7.2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công 

tác PCTN 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền với sự phát huy 

tinh thần dân chủ của tập thể công chức, viên chức và người lao động trong công 
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tác đấu tranh PCTN cũng như trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ luôn tuân thủ 

theo quy định của pháp luật nên việc thực hiện công tác PCTN ngày càng đi vào 

chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác. Công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN được triển khai tích cực; việc triển 

khai các biện pháp thực hiện công tác PCTN ngày càng đồng bộ. Các giải pháp 

PCTN, lãng phí ngày càng được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt hơn... 

Bên cạnh những việc đã làm được như đã nêu, vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế như: Công tác tự kiểm tra, thanh tra vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. 

8. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2023. 

- Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp, ổn định; chú trọng tăng cường đào 

tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật PCTN và các văn 

bản hướng dẫn về công tác PCTN để công chức, viên chức trong ngành nâng cao 

hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng ngân sách; công 

khai trong công tác tổ chức, cán bộ gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ quan. 

9. Đề xuất, kiến nghị:  

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN 

của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội về 

đấu tranh PCTN. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về PCTN. 

- Tăng cường biên chế, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và có chính 

sách ưu đãi đặc thù đối với các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng. 

Hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, có quy định về bảo vệ 

người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

B. CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. THTK, CLP trong quản lý tài sản nhà nước 

1.1. Việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Sở đã triển khai và thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến 

toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, thực hiện tốt và báo cáo đầy đủ theo 
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quy định. Đồng thời đã ban hành các kế hoạch, chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí qua các năm 2020, 202115 

1.2. Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị 

Từ tháng 7/2019 đến ngày 31/12/2021, Sở thực hiện mua sắm theo Quyết 

định số 594/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Quy định tạm thời về 

mua sắm tài sản công theo phương thức mua sắm tập trung của tỉnh và Quyết định 

số 595/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy trình về thẩm 

quyền phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ sử dụng nguồn vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sở tổng hợp danh mục sắm tài sản, 

thiết bị làm việc gửi về Trung tâm Dịch vụ tài chính công.  

Trong 03 năm qua, Sở đã tiến hành mua sắm, sửa chữa với tổng giá trị 

4.001.710.830 đồng16. 

1.3. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất được giao quản lý 

- Sở Khoa học và Công nghệ được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc 

với  với diện tích là 2.446 m2, tại số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành 

phố Cà Mau. 

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN sử dụng trụ sở làm việc với 

diện tích là 18.966 m2 tại số 16, đường Mậu Thân, khóm 6, phường 9, thành phố 

Cà Mau và Khu thực nghiệm ứng dụng KHCN với diện tích 5.002 m2 tại ấp An 

Phú, xã Khánh An, huyện U Minh 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao quản lý, 

sử dụng trụ sở tại số 220 Lý Thường Kiệt, Phường 6, thành phố Cà Mau với diện 

tích 147 m2. 

1.4. Việc tham mưu rà soát, sắp xếp lại tài sản công 

Trong niên độ báo cáo, Sở đã chuyển các xe công về Trung tâm dịch vụ tài 

chính công, thuộc Sở Tài chính để điều hành hoạt động chung. 

1.5. Việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tài sản công:  

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cho thuê xe cẩu theo 

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 

về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê. 

2. Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước 

                                                 
15  Kế hoạch số 54/KH-SKHCN ngày 01/4/2020 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Chương trình số 

01/CTr-SKHCN ngày 31/12/2021 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. 
16 *Năm 2019: 1.640.205.000 đồng (Trong đó: Văn phòng Sở: 95.993.000 đồng; Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng: 95.696.000 đồng; TT Thông tin và Ứng dụng: 989.170.000 đồng; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng: 35.046.000 đồng; Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm: 424.300.000 đồng) *Năm 2020: 

1.015.882.000 đồng (Trong đó: Văn phòng Sở: 426.346.000 đồng; Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

35.468.000 đồng; TT Thông tin và Ứng dụng: 493.916.000 đồng;; Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm: 

60.152.000 đồng) *Năm 2021: 1.345.623.830 đồng (Trong đó: Văn phòng Sở:  79.992.120   đồng; Chi cục tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng: 85.000.000 đồng; TT Thông tin và Ứng dụng: 1.170.731.710 đồng; Trung tâm Phân 

tích và Kiểm nghiệm: 9.900.000 đồng). 
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2.1. Sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Thực hiện tinh giản biên chế 02 

công chức năm 2020. 

2.2. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

Sở thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế công chức được giao, đảm 

bảo không vượt số chỉ tiêu biên chế được giao. Cụ thể: 

* Năm 2019: Sở hiện đúng quy định về quản lý biên chế được giao theo 

Thông báo số 185/TB-SNV ngày 28/12/2018 của Sở Nội vụ. Cụ thể (tính đến 

31/12/2019): 

- Khối cơ quan hành chính: 

+ Đối với biên chế công chức: Thực hiện 34/39 biên chế được cấp thẩm 

quyền giao. 

+ Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ: Thực hiện 02/02 chỉ tiêu được giao. 

+ Không có hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ vượt chỉ tiêu biên chế giao 

(có 01 ứng viên Đề án Mekong). 

-  Khối đơn vị sự nghiệp: 

+ Đối với định mức số lượng người làm việc được giao: Thực hiện 46/61 

biên chế được giao. 

+ Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ: Thực hiện 04/06 chỉ tiêu được giao. 

+ Hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ: Thực hiện hợp đồng 09 người. 

* Năm 2020: Sở thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế được giao tại 

Thông báo số 107/TB-SNV ngày 31/12/2019 của Sở Nội vụ. Cụ thể (tính đến 

31/12/2020): 

Khối cơ quan hành chính: 

+ Đối với biên chế công chức: Thực hiện 33/38 biên chế được cấp thẩm 

quyền giao. 

+ Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ: Thực hiện 02/02 chỉ tiêu được giao. 

+ Không có hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ vượt chỉ tiêu biên chế giao 

(có 01 ứng viên Đề án Mekong). 

 Khối đơn vị sự nghiệp: 

+ Đối với định mức số lượng người làm việc được giao: Thực hiện 58/61 

biên chế được giao. 
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 + Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ: Thực hiện 05/07 chỉ tiêu được giao. 

* Năm 2021: Sở Thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế được giao 

tại Thông báo số 212/TB-SNV ngày 31/12/2020 của Sở Nội vụ. Cụ thể (tính đến 

31/12/2021): 

Khối cơ quan hành chính: 

+ Đối với biên chế công chức: Thực hiện 32/38 biên chế được cấp thẩm 

quyền giao. 

+ Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ: Thực hiện 02/02 chỉ tiêu được giao. 

+ Không có hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ vượt chỉ tiêu biên chế giao 

(có 01 ứng viên Đề án Mekong). 

 Khối đơn vị sự nghiệp: 

+ Đối với định mức số lượng người làm việc được giao: Thực hiện 57/61 

biên chế được giao. 

+ Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ: Thực hiện 06/07 chỉ tiêu được giao. 

Công chức, viên chức của Sở chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và thời gian lao động theo quy định.  

3. Quản lý, sử dụng đất đai 

3.1. Diện tích đất, nhà ở do cấp thẩm quyền giao quản lý nhưng chưa sử 

dụng hoặc bỏ hoang: Không. 

3.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng 

nhà, đất và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng 

nhà, đất: Thực hiện theo quy định. 

4. Tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo 

quy định Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Trong niên độ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ chưa tổ chức các cuộc 

thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

5. Về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra về THTK, CLP 

và các nội dung liên quan đến THTK, CLP: Không có. 

6. Nhận xét, đánh giá chung 

6.1. Ưu điểm 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai thực hiện công tác 

THTK, CLP đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. 

Việc thực hiện công tác THTK, CLP tại Sở Khoa học và Công nghệ cơ bản 

đảm bảo so với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí. 
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6.2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa 

được thực hiện thường xuyên.  

6.3. Nguyên nhân (chủ quan và khách quan) 

Do biên chế được giao còn hạn chế, số lượng công chức thanh, kiểm tra về 

công tác chuyên môn thực hiện đối với nhiệm vụ THTK,CLP còn mỏng chủ yếu 

là thanh, kiểm tra về công tác chuyên ngành là chính. 

7. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt 

là trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên lĩnh vực 

THTK, CLP. 

- Thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát về THTK, CLP. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện có hiệu quả 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

8. Đề xuất, kiến nghị: Không có. 

Trên đây là báo cáo việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi 

Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- HĐND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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