
 

 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

             Số:          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày      tháng     năm    

 
BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo;  

công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng  đầu n ăm 2022 và phương hướng nhiệm 

vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 230/TTra-P1 ngày 03/6/2022 của Thanh tra Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo 

công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng 

cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thanh tra hành chính:  

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra hành chính:  

Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ: 0. 

 Số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: 0. 

 Số cuộc triển khai trong kỳ: 0. 

 Số cuộc theo kế hoạch: 0. 

 Số cuộc đột xuất: 0. 

b) Kết luận thanh tra:  

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 0. 

- Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra): 0. 

- Phát hiện vi phạm: 

+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, thuộc lĩnh vực; số tiền, đất, tài 

sản quy thành tiền được phát hiện có vi phạm: 0. 

+ Kiến nghị xử lý vi phạm: 0. 

+ Xử lý về kinh tế (thu hồi về ngân sách nhà nước và xử lý khác về kinh tế): 0. 

+ Xử lý trách nhiệm (xử lý hành chính (số tổ chức, cá nhân kết luận kiến nghị 

kiểm điểm làm rõ trách nhiệm), kiến nghị xử lý hình sự (số vụ, số đối tượng chuyển cơ 

quan điều tra): 0. 
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- Kiến nghị hoàn thiện (thêm mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ) cơ chế, chính sách, 

văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra: 0. 

- Kiến nghị khác (nếu có): 0. 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra:  

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo (tổng số; trong đó có số kết 

luận được kiểm tra trực tiếp): 0. 

- Tiến độ thực hiện kết luận (số kết luận đã hoàn thành, số kết luận chưa hoàn 

thành việc thực hiện): trong kỳ báo cáo không phát sinh các cuộc thanh tra hành chính, 

nên không có kết luận thanh tra phải thực hiện. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị (về kinh tế, về trách nhiệm (xử lý hành chính, 

chuyển cơ quan điều tra), về hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội 

dung thanh tra): 0. 

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:  

Trong kỳ báo cáo không phát sinh các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng. 

đ) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực (chỉ áp dụng đối với báo cáo 6 tháng và 

báo cáo năm):  

- Lĩnh vực Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: 0. 

- Lĩnh vực Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: 0. 

- Lĩnh vực Quản lý, sử dụng đất: 0. 

- Lĩnh vực khác: 0. 

- Kết quả thanh tra lại (nếu có): 0. 

- Kết quả thanh tra chuyên đề (nếu có): 0. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số 06/TTr, 07/TTr kèm theo). 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo:  

- Tổng số cuộc thực hiện: 02 (số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang: 0; số 

cuộc triển khai trong kỳ: 02 cuộc, gồm: kiểm tra theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt:1 0 cuộc; kiểm tra đột xuất2: 02 cuộc tại 40 doanh nghiệp). 

                                           
1
Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt 

Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 665/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt điều chỉnh Danh mục các cuộc 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 983/TTr –NV2 ngày 06 tháng 

12 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trùng đối 

tượng; Công văn số 1001/TTr –NV2 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022;
 

2 Căn cứ Kế hoạch số 3680/KH-TĐC ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; Kế 
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- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa . 

 - Số cuộc đã ban hành kết luận: 02 báo cáo 

 - Số tổ chức, cá nhân được kiểm tra: 40. 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra 

- Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 02. 

- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: vi phạm về  lĩnh vực 

đo lường;  vi phạm về sản xuất hàng đóng gói sẵn nhóm 2 có lượng hàng đóng gói sẵn 

không phù hợp định lượng được công bố trên nhãn sản phẩm hàng hóa (trên bao bì) theo 

quy định tại Điều 34 Luật Đo lường năm 2011. 

+ Về xử lý vi phạm kinh tế: 0. 

+ Về xử lý vi phạm hành chính:  

Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành (đối với tổ chức, 

cá nhân): 02.  

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính (của tổ chức, của cá nhân): 11.500.000đồng;  

Xử phạt bằng hình khác (số tổ chức, cá nhân); chuyển cơ quan điều tra xử lý (số 

vụ, số đối tượng): 0. 

c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra 

- Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế (số tiền vi phạm đã thu hồi; số tiền vi 

phạm đã xử lý khác): 0. 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: số tiền xử phạt vi 

phạm hành chính: 11.500.000 đồng, doanh nghiệp vi phạm đã nộp phạt vào ngân sách 

nhà nước theo quy định. 

- Xử lý hình sự: số vụ, số đối tượng đã khởi tố: 0. 

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo): Trong  6 tháng đầu năm 2022, Sở KH&CN đã đã 

tham mưu, trình UBND tỉnh 02 dự thảovăn bản quy phạm pháp luật, gồm: (1) dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định  mức hỗ trợ thực  hiện nhiệm vụ 

thúc đẩy đăng ký bảo hộ 2 tài sản trí tuệ trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2030; (2) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức xây dựng, 

phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban hành 5 văn 

bản3 liên quan đến hoạt động pháp chế để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng, 

hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công 

                                                                                                                                        
hoạch số 4117/KH-BCĐ389 ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về cao điểm đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. 
3 Gồm: (1) Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 10/01/2022về công tácpháp chế, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022; (2) Kế hoạch số 09KH-SKCNngày 08/02/2022theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật tại Sở Khoa học và Công nghệnăm 2022;(3) Kếhoạch  số12/KH-SKHCNngày 10/2/2022phổbiến,  giáo  dục 

pháp  luật,hòa giải ởcơ sởnăm 2022; (4) Kếhoạch  số20/KH-SKHCNngày 24/02/2022kếhoạch tuyên truyền, 

phổbiến, giáo dục pháp luật quý I/2022; (5) Kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 28/4/2022về tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật quý II/2022. 
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dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Các văn bản nêu trên đều 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục hành chính theo quy định. 

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế: Giao bộ phận pháp chế phối hợp các 

phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và 

công nghệ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nhằm phát hiện những 

nội dung trái pháp luật, hoặc các nội dung không còn phù hợp để kịp thời đề xuất bãi bỏ, 

ban hành văn bản  mới, hoặc sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.  Kết quả 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong 6 tháng năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ 

xác định có 08 văn bản đang còn hiệu lực từ năm 2016 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022 

(danh mục văn bản kèm theo). Đề xuất thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định 19). Lý do: các mức 

chi trong Quyết định 19 đến nay không còn phù hợp. Đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND  ngày  03/6/2022 ban  hành định mức 

xâydựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phíđối với nhiệm vụ Khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum(thay 

thế Quyết định 19). 

- Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 

thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, được đưa vào kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng quý để tổ chức thực hiện.  

Hình thức tuyên truyền:  Thông báo tại cuộc họp giao ban, chuyển tải thông tin 

qua hệ thống Ioffice để  toàn công chức, viên chức, người lao động tự nghiên cứu. 

Ngoài ra, Sở thường xuyên đăng tải các văn bản pháp luật và văn bản về công tác 

thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng4 lên trang thông tin điện tử Sở, nhằm 

tạo điều kiện cho công chức, viên chức truy cập nghiên cứu để thực hiện.  

       - Công  tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng: Từ đầu năm đến nay, Sở KHCN chưa nhận được đơn thư, kiến nghị phản ánh của 

các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào liên quan đến ngành quản lý 

   4. Xây dựng lực lượng 

- Tổng số công chức thanh tra trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh 

tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): Thanh tra Sở KH&CN được bố trí 04 

                                           
4 Hiến pháp năm 2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật... + Phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương mới ban hành về khoa 

học và công nghệ, như: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP  ngày  21 tháng  01  năm  2022  của  Chính  phủ “Về  sửa  

đổi,  bổ  sung  một  số  điều  Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-

CP  ngày  15 1Tờ trình số 27/TTr-SKHCN  ngày 09/5/2022.2Tờ trình số 31/TTr-SKHCN  ngày 20/5/2022. 

3tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều Luật Đo lường”;Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập;Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Thông tư số  06/2011/TT-BKHCN  ngày  18 

/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chương  trình  đổi  mới  công  nghệ  quốc  gia  đến  năm  2030;  

Thông  tư  số  03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 

tài sản trí tuệ đến năm năm 2030… 
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công chức (trong đó gồm:  01 Chuyên viên chính, 01 Thanh tra viên chính và 02 chuyên 

viên). 

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành thanh tra và số đã thực 

hiện: 0  

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm và kết quả xử lý 

(tổng số cá nhân vi phạm, đã xử lý, đang và chưa xử lý): 0. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật 

Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, hoạt động thanh tra, kiểm 

tra của đơn vị. Kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng các yêu cầu của công 

tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; các cuộc thanh tra, 

kiểm tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, nội dung thanh tra theo đúng định 

hướng, đi sâu vào việc chấp hành các quy định của pháp luật, công tác quản lý nhà nước 

của ngành.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 TH ÁNG CU ỐI NĂM 2022 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa 

và an toàn bức xạ hạt nhân tại các doanh nghiệp theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt5 (thanh tra, kiểm tra 22 doanh nghiệp).  

 - Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo 

của Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và cấp có thẩm. 

- Phối hợp với các ngành liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương, Sở 

Tài Chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh,...) tiến hành thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu. 

2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Tổ chức thường xuyên việc công tác tiếp dân tại phòng tiếp công dân của Sở Khoa 

học và Công nghệ (vào các ngày làm việc trong tuần), tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của công dân; thẩm tra, xác minh và kết luận về khiếu nại, tố cáo theo quy 

định. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội 

ngũ công chức, viên chức. 

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, công khai minh bạch các hoạt 

động của Sở (trừ những nội dung liên quan bảo vệ bí mật theo quy định); làm tốt công tác 

nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo quy 

định của pháp luật. 

                                           
5Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt Danh 

mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 665/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt điều chỉnh Danh mục các cuộc thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 983/TTr –NV2 ngày 06 tháng 12 năm 

2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trùng đối tượng; Công 

văn số 1001/TTr –NV2 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra năm 2022 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Kon Tum báo cáo Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban chỉ đạo 389;    

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra.   

  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Dũng 

 
 


		2022-06-13T13:17:37+0700


		2022-06-13T13:56:47+0700


		2022-06-13T13:56:47+0700


		2022-06-13T13:56:47+0700


		2022-06-13T13:56:47+0700


		2022-06-13T13:56:47+0700




