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Quảng Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO
Về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2021
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 tháng 7 năm 2021 như sau:
I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về công tác PCTN
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã và đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo
việc phổ biến, quán triệt, triển khai công tác PCTN trong Nhà trường và tại các
Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường phù hợp với thực tiễn tình hình của Trường.
Trong tháng 7/2021, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực
hiện công tác PCTN tại Hội nghị định kỳ hằng tháng của Đảng ủy Trường và
được cụ thể hóa tại Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ số 138-NQ/ĐU ngày
28 tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã quán triệt,
phổ biến cho đảng viên, viên chức và nhân viên; đồng thời, cụ thể hóa trong
Nghị quyết hội nghị của các Chi bộ.
2. 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
Nhà trường không có các vụ việc tham nhũng xảy ra.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy
định của Đảng, Nhà nước
- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà trường
Tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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 giao trách nhiệm cụ thể cho từng
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đơn vị tiếp tục thực hiện công khai các nội dung theo từng lĩnh vực phụ trách
của đơn vị trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường.
- Xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn
bản hướng dẫn của cấp trên và các quy định của Nhà trường đã được ban hành
liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ
sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định chế độ làm việc của giảng viên theo
quy định của pháp luật.
- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
Nhìn chung, 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. Qua theo dõi,
giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử chung trong toàn Trường cho thấy,
trong tháng 7/2021, không có trường hợp nào bị xử lý do vi phạm quy tắc ứng
xử.
- Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn:
Trong tháng 7/2021, Nhà trường không có viên chức phải thực hiện
chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
- Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và
thanh toán không dùng tiền mặt
Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng
dạy và quản lý. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Nhà trường
chỉ đạo tổ chức dạy học trực tuyến; tổ chức hội nghị, hội họp trực tuyến để
tránh tập trung đông người.
- Kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Thực hiện Quyết định số 52-QĐ/UBKTTU, ngày 12 tháng 7 năm 2021
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về giám sát thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU,
ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện
quy định nêu gương của cán bộ đảng viên; việc kê khai tài sản, thu nhập đối
với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, các đồng chí Chủ tịch Hội
đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo đầy đủ,
trong đó có việc kê khai tài sản, thu nhập.
2. Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân và doanh nghiệp trong giải quyết “tham nhũng vặt”
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Không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh
nghiệp xảy ra tại Trường.
3. Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng
Không có vụ việc tham nhũng xảy ra tại Trường.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2021

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phòng, chống
tham nhũng trong Nhà trường.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trong toàn
Trường.
3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật PCTN.
4. Tiếp tục công khai các hoạt động của Nhà trường theo đúng quy định
của pháp luật và kế hoạch của Nhà trường.
5. Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định
tại Nội quy tiếp công dân Trường, Kế hoạch tiếp công dân năm học 2020 2021 và Lịch công tác hằng tuần.
6. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống,
tham nhũng theo quy định.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có.

Trên đây là Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7/2021,
Nhà trường báo cáo để Quý cơ quan được biết, theo dõi và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Đảng ủy Trường;
- Chủ tịch HĐT;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TTrPC.
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