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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành  

pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  

  
Thực hiện Quyết định thanh tra số 322/QĐ-SKHCN ngày 18/10/2021 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định về việc thanh tra về trách nhiệm 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; từ ngày 27/10/2021 đến ngày 27/10/2021 Đoàn thanh tra theo 

Quyết định số 322/QĐ-SKHCN ngày 18/10/2021 đã tiến hành thanh tra tại Trung 

tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo. 

  t  áo cáo kết qu  thanh tra ngày 01/11/2021 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý 

kiến gi i trình của đối tượng thanh tra, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau: 

 1. Khái quát chung 

  Đoàn thanh tra đã tổ chức triển khai, thực hiện thanh tra về trách nhiệm thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) đối với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới 

sáng tạo (sau đây gọi là Trung tâm) đúng tiến độ thời gian, đúng nội dung kế hoạch 

được duyệt. 

   Kết qu  kiểm tra, xác minh 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021, Giám đốc Trung tâm Khám phá 

khoa học và Đổi mới sáng tạo đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ 

 iến, giáo dục pháp luật cho viên chức và người lao động (VC&NLĐ); cập nhật 

kiến thức pháp luật về các lĩnh vực có liên quan như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, 

Luật PCTN, các văn   n hướng dẫn thi hành, Nội quy, quy chế làm việc của 

Trung tâm, …  ằng nhiều hình thức, như thông qua các cuộc họp, hội nghị sơ kết, 

tổng kết và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm. Luôn tạo điều kiện để 

100% VC&NLĐ của Trung tâm được tham gia đầy đủ các đợt tuyên truyền, phổ 

 iến do Sở KH&CN tổ chức; 

Việc chấp hành các quy định pháp luật về KNTC tại Trung tâm đã được 

Giám đốc Trung tâm quan tâm, thực hiện. Trong giai đoạn thanh tra, không có đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, ph n ánh tồn đọng chưa gi i quyết; 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN đã được Giám đốc 

Trung tâm quan tâm, thường xuyên chỉ đạo rà soát, xây dựng, sửa đổi,  ổ sung 



2 

 

 

 

những nội dung không phù hợp với chính sách, pháp luật hiện hành; chủ động triển 

khai thực hiện các  iện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như thực hiện công 

khai minh  ạch trong hoạt động Trung tâm, đẩy mạnh c i cách thủ tục hành chính, 

rà soát hoàn thiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với viên chức và người lao 

động của Trung tâm; rà soát hoàn thiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn về trang 

thiết  ị, phương tiện; thực hiện đúng các quy định về kiểm soát tài s n, thu nhập. 

Trong giai đoạn thanh tra, chưa có vụ việc tham nhũng nào x y ra tại Trung tâm. 

3. Kết luận thanh tra 

Giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo đã quan tâm 

triển khai, tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, tại Trung tâm chưa có dấu hiệu tiêu 

cực, tham nhũng x y ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, ph n ánh 

tồn đọng chưa gi i quyết.  

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có. 

5. Kiến nghị  

Giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo tiếp tục triển 

khai thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng 

đã đề ra của đơn vị; thực hiện công tác tiếp nhận và gi i quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của viên chức, người lao động và công dân đúng quy định của pháp luật../. 

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Trung tâm KPKH&ĐMST (t/h);                   

- Lưu: VT, HS TTra. 
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