UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1094/BC-ĐHQB

Quảng Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021
và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Thực hiện Công văn số 666-CV/BNCTU ngày 09 tháng 9 năm 2019 của
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình về việc hướng dẫn chế độ báo cáo về lĩnh
vực phòng, chống tham nhũng, Nhà trường báo cáo về công tác phòng, chống
tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối
năm như sau:
I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG
TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; ban
hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,
chống tham nhũng
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống
tham nhũng (PCTN) của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học
Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Trường) và Ban Giám hiệu Nhà
trường đã lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản
đến các chi bộ, đơn vị trong Trường thông qua nhiều hình thức khác nhau, phù
hợp với thực tiễn tình hình của Trường. Cụ thể, thông qua các buổi hội nghị
định kỳ hằng tháng của BCH Đảng bộ và hội nghị giao ban công tác Trường
định kỳ hằng tháng, đã chỉ đạo các đơn vị của Nhà trường đẩy mạnh công tác
PCTN, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động liên quan đến lĩnh vực
đơn vị phụ trách theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Sáu tháng đầu năm 2021, BCH Đảng bộ và Nhà trường đã ban hành các
văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác PCTN hoặc lồng ghép chỉ đạo
công tác PCTN trong các văn bản chỉ đạo thực hiện chung các lĩnh vực hoạt
động của Nhà trường, cụ thể như:
- Nghị quyết Hội nghị Đảng ủy Trường hằng tháng, từ tháng 01/2021 đến
tháng 6/2021;
- Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban công tác Trường hằng tháng,
từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021;
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- Kế hoạch số 201/KH-ĐHQB ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường
Đại học Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;
- Kế hoạch số 287/KH-ĐHQB ngày 04 tháng 02 năm 202 của Trường Đại
học Quảng Bình về thực hiện công tác phổ biến, GDPL năm 2021;
- Kế hoạch số 289/KH-ĐHQB ngày 04 tháng 02 năm 202 của Trường Đại
học Quảng Bình triển khai thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn
và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” tại Trường Đại học Quảng
Bình;
- Kế hoạch số 296/KH-ĐHQB ngày 05 tháng 02 năm 202 của Trường Đại
học Quảng Bình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2021;
- Công văn số 160/ĐHQB-TTrPC ngày 13 tháng 01 năm 2021 của
Trường ĐHQB về hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng
01/2021;
- Công văn số 288/ĐHQB-TTrPC ngày 04 tháng 02 năm 2021 của
Trường ĐHQB về hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng
02/2021;
- Công văn số 415/ĐHQB-TTrPC ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Trường
ĐHQB về hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 3/2021;
- Báo cáo số 261/BC-ĐHQB ngày 29 tháng 01 năm 2021 về công tác
phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2021;
- Báo cáo số 362/BC-ĐHQB ngày 26 tháng 02 năm 2021 về kết quả thực
hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21
tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu 2021;
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng từ tháng 01/2021 đến tháng
5/2021, báo cáo quý I/2021;
- Kế hoạch số 911/KH-ĐHQB ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tổ chức
hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm
2021;
- Báo cáo số 877/BC-ĐHQB ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại
học Quảng Bình về công tác phòng, chống tiêu cực trong viên chức tại Trường
Đại học Quảng Bình;
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- Báo cáo số 985/BC-ĐHQB ngày 10 tháng 6 năm 2021 về kết quả thực
hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong
Nhà trường giai đoạn 2017 - 2021”;
2. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường đối với PCTN
Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường xây dựng và ban hành:
- Chương trình số 29-CTr/ĐU ngày 25 tháng 01 năm 2021 về kiểm tra,
giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, nhiệm kỳ
2020 - 2025;
- Chương trình số 30-CTr/UBKTĐU ngày 25 tháng 01 năm 2021 về kiểm
tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, nhiệm
kỳ 2020 - 2025;
- Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 26 tháng 01 năm 2021 về kiểm tra, giám
sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình;
- Kế hoạch số 32-KH/UBKTĐU ngày 26 tháng 01 năm 2021 về kiểm tra,
giám sát năm 2021 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình;
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giúp BCH Đảng bộ Trường thường xuyên theo
dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến
công tác PCTN.
3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham
nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: không có
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN
Trường ĐHQB đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN và đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy. Nhà trường đã
quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên,
viên chức, người lao động và người học các quan điểm, chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.
Sáu tháng đầu năm 2021, Trường đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các buổi hội nghị định kỳ hằng
tháng của Đảng ủy Trường, giao ban công tác Trường và sinh hoạt phổ biến
giáo dục pháp luật tại các đơn vị thuộc Trường.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp trên giảng đường cho sinh
viên ngành Luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa, tại các buổi
sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, Luật Phòng, chống tham
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nhũng và các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại các tổ chức đoàn thể
thuộc Trường được duy trì thường xuyên.
2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà trường
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực
hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 1397/KH-ĐHQB ngày 08 tháng 10
năm 2020 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện Quy chế công khai
đối với cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã giao trách
nhiệm cụ thể cho từng đơn vị thực hiện công khai các nội dung theo từng lĩnh
vực phụ trách của đơn vị trên Trang thông tin điện tử tổng hợp và Trang Quản
lý văn bản nội bộ của Trường. Đối với Đề án tuyển sinh, Nhà trường đồng thời
thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
theo quy định.
Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động
của Nhà trường như: việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ;
việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, cơ sở vật chất, đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục;
khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định
của pháp luật; cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng
giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thu, quản lý, sử dụng
học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công
nghệ, khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và khoản thu, chi tài chính khác theo
quy định của pháp luật... được thực hiện nghiêm túc theo quy định.
Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 25/6/2021, có 36 giảng viên
được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), 01 giảng
viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), 23
viên chức nâng bậc lương thường xuyên, 09 viên chức nâng bậc lương trước
thời hạn, 66 viên chức nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, 03 viên chức chấm
dứt hợp đồng làm việc, 01 nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động. Tất cả đều
được công khai trên Trang quản lý văn bản của Nhà trường.
2.2. Xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và văn bản
hướng dẫn của cấp trên liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Đồng thời,
ban hành văn bản thông báo mức thu học phí với các lớp đào tạo liên thông,
văn bằng 2, vừa làm vừa học (Thông báo số 479/TB-ĐHQB, số 480/TB-

5

ĐHQB, số 481/TB-ĐHQB ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học
Quảng Bình).
2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
Viên chức, người lao động của Trường thực hiện nghiêm túc các văn bản
chỉ đạo của cấp trên cũng như các văn bản cụ thể hóa do Nhà trường ban hành
về Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường đã ban hành và tiếp
tục chỉ đạo triển khai thực hiện quy tắc ứng xử theo Quyết định số 617/QĐĐHQB ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành
Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong Trường ĐHQB.
Qua theo dõi, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử chung trong toàn
Trường, Nhà trường không phát hiện có trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng
xử.
2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn
Từ ngày 01/3/2021, ông Hoàng Dương Hùng thôi giữ chức vụ Hiệu
trưởng Trường Đại học Quảng Bình và giữ danh Chủ tịch Hội đồng trường
Trường Đại học Quảng Bình. Từ ngày 04/3/2021, ông Nguyễn Đức Vượng,
Phó Hiệu trưởng được cử phụ trách chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học
Quảng Bình theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ngày 27 tháng 5 năm 2021,
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số /QĐ-UBND bổ nhiệm ông Võ
Khắc Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Ngày 09
tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết
định số 1688/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Hiệu trưởng
giữ chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.
2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong trong
quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:
Nhà trường luôn chú trọng và tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ
trong quản lý, điều hành hoạt động nhằm tạo sự công khai minh bạch trong
công tác quản lý, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các
hoạt động của đơn vị gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống
hành chính. Nhà trường tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 280/KH-ĐHQB ngày
01 tháng 3 năm 2017 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn
2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
Nhà trường thực hiện việc chi trả lương và các khoản chi khác cho công
chức, viên chức, nhân viên qua tài khoản theo đúng yêu cầu của Chỉ thị
số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số
13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính, Thông tư
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số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC và các văn bản có liên
quan.
2.6. Kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Việc kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện công khai bản kê khai tài sản,
thu nhập được Nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc theo quy định tại
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,
đơn vị.
- Viên chức quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã kê khai, công khai tài
sản thu nhập đầy đủ, đúng quy định.
- Nhà trường đã ban hành Công văn số 272/ĐHQB-TC ngày 01 tháng 02
năm 2021, về tổ chức kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020 gửi các
đơn vị thuộc Trường và cá nhân có liên quan để thực hiện. Có 41 người có
nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2020 và đã thực hiện kê khai
tài sản, thu nhập trong năm đúng thời hạn quy định.
- Trường ĐHQB thực hiện công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của
người có nghĩa vụ kê khai năm 2020 trong toàn Trường với hình thức niêm yết
tại trụ sở làm việc, địa điểm niêm yết tại Bảng tin (tiền sảnh Nhà Hiệu bộ).
Thời gian niêm yết thực hiện từ ngày 20/02/2021 đến hết ngày 07/3/2021.
- Bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện ký giao nhận, quản lý, nộp
cho cơ quan kiểm soát và lưu vào hồ sơ viên chức đồng thời làm căn cứ để
xem xét việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý của Trường.
3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong PCTN
- Hiệu trưởng đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ
PCTN theo quy định của Đảng, Nhà nước và Nhà trường, quyết tâm không để
vấn đề tham nhũng xảy ra trong Nhà trường.
- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Nhà trường chưa phát hiện có dấu hiệu
tham nhũng, đồng thời chưa có kết luận nào của cơ quan chức năng là có dấu
hiệu tham nhũng trong Nhà trường.
4. Trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân trong PCTN
Dưới sự chỉ đạo của BCH công đoàn cơ sở Trường ĐHQB, Ban thanh tra
nhân dân đã thực hiện tốt việc giám sát các hoạt động của Nhà trường thuộc
phạm vi giám sát của Ban theo quy định, qua đó giúp phòng ngừa tham nhũng
trong Nhà trường.
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5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
- Phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của
Nhà trường: Không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.
- Phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của
Đảng: Không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.
- Phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: Không
có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện, xử lý.
- Phát hiện, xử lý tham nhũng qua phản ánh tố cáo: Không nhận được bất
kỳ đơn thư tố cáo nào về vấn đề tham nhũng.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá khái quát những ưu điểm của công tác PCTN
Nhìn chung, Nhà trường tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật hiện
hành về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã làm tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành
pháp luật cho giảng viên, viên chức, người lao động và người học. Nhà trường
đã và đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện hệ thống văn
bản quản lý Nhà trường phù hợp với yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ; đảm bảo
kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với giảng viên, viên chức, người lao
động và người học; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn
chặn những hạn chế, tiêu cực trong đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao
động; nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Trường và cử
viên chức thường trực tiếp công dân; phát huy tốt chức năng của các tổ chức
đoàn thể chính trị, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của đoàn thể, quần
chúng đối với các hoạt động của Nhà trường. Kết quả tính đến tháng
25/3/2021, không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong Nhà trường, không
nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo nào về vấn đề tham nhũng trong Nhà trường.
2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân: Không có.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phòng, chống
tham nhũng; tổ chức quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo
đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và sinh viên theo
kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Đảng và Nhà nước.
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2. Công bố công khai các hoạt động của Nhà trường theo đúng quy định
của pháp luật và Kế hoạch của Trường ĐHQB.
3. Tiến hành thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và đột xuất (nếu có)
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời khi có dấu hiệu tham nhũng.
4. Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định
tại Nội quy tiếp công dân Trường ĐHQB và kế hoạch tiếp công dân năm học
2021 - 2022.
5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung PCTN vào chương
trình giảng dạy cho sinh viên theo yêu cầu của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12
tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4145/BGDĐT-TTr
ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất
lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công văn số 3407/ĐHQB-TTrPC
ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Trường ĐHQB về việc thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6. Cập nhật kịp thời các văn bản mới liên quan đến công tác PCTN để
triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả trong công tác PCTN của Nhà
trường.
7. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống,
tham nhũng theo quy định.
Trên đây là Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu
năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Trường Đại học
Quảng Bình, Nhà trường báo cáo để Quý cơ quan được biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Đảng ủy Trường;
- Thư ký HĐT;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, TTrPC.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

