
  

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 767 /BC-VHTT-HCTH 
 

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

                          
BÁO CÁO 

 Về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  

 

Thực hiện Công văn số 4363/UBND-TTra ngày 19/6/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng: 

TT 
Văn bản công tác PCTN 

do Trung ương chỉ đạo 

Số 

văn 

bản 

Ngày ban 

hành văn 

bản 

Trích yếu 

01 

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, 

tố giác, đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực; 

Căn cứ Công văn số 5069/UBND-TTra ngày 

25/6/2019 của UBND thành phố về việc  triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị, Phòng đã phổ 

biến cho cán bộ, công chức, nhân viên trong 

cơ quan và thực hiện báo cáo định kỳ hàng 

tháng  

02 

Quy định số 11-QĐi/TW 

ngày 18/02/2019 của Bộ 

Chính trị về trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy 

trong việc tiếp dân, đối 

thoại trực tiếp với dân và 

xử lý những phản ánh, kiến 

nghị của dân; 

Chi bộ Phòng đã tổ chức phổ biến cho toàn thể 

đảng viên tại cuộc họp chi bộ 

  

  

03 

Quy định số 205-QĐ/TW 

ngày 23/9/2019 của Bộ 

Chính trị về việc kiểm soát 

quyền lực trong công tác 

cán bộ và chống chạy chức, 

chạy quyền. 

Chi bộ Phòng đã tổ chức phổ biến cho toàn thể 

đảng viên tại cuộc họp chi bộ  

04 Chương trình công tác năm 

2019 số 215-CTr/BCĐTW 

 Căn cứ Công văn số 5769/UBND-TTra ngày 

16/7/2019 của UBND thành phố về việc  thực 
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ngày 01/02/2019 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về 

PCTN. 

hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban 

chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham 

nhũng, Phòng đã phổ biến cho cán bộ, công 

chức, nhân viên trong cơ quan 

05 

Văn bản số 4010-

CV/BNCTW ngày 

22/5/2019 của Ban Nội 

chính Trung ương về triển 

khai Kế hoạch sơ kết 5 năm 

thực hiện Chỉ thị số 33-

CT/TW ngày 03/01/2014 

của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với việc kê khai 

và kiểm soát việc kê khai 

tài sản 

17 03/01/2020 Quyết định về việc 

thành lập Tổ kiểm kê tài 

sản và tiền mặt cuối năm 

2019 

06 

Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2019 và định 

hướng đến năm 2021 

      

07 

Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp tổ 

chức thi hành Luật Tố cáo 

      

08 

Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

454 08/4/2019 

Hướng dẫn tuyên 

truyền, phổ biến Luật 

phòng, chống tham 

nhũng trên Đài Truyền 

thanh cơ sở 

09 

Quyết định số 101/QĐ-TTg 

ngày 21/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

ban hành kế hoạch triển 

khai thi hành Luật PCTN 

454 08/4/2019 

Hướng dẫn tuyên 

truyền, phổ biến Luật 

phòng, chống tham 

nhũng trên Đài Truyền 

thanh cơ sở 
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10 

Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 11/7/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ tổ chức 

thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN giai 

đoạn 2019 - 2021; 

1240 02/10/2019 

Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021” trên 

địa bàn thành phố  

1452 18/11/2019 

Hướng dẫn tuyên 

truyền, phổ biến Luật 

phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 trên 

Đài truyền thanh cơ sở 

11 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về xử lý, ngăn 

chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết 

công việc; 

265 05/3/2019 Quyết định về việc sửa 

đổi nội quy làm việc 

12 

Công điện số 724/CĐ-TTg 

ngày 17/6/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng trong hoạt động công 

vụ 

265 05/3/2019 Quyết định về việc sửa 

đổi nội quy làm việc 

331 19/3/2018 Thông báo phân công 

nhiệm vụ giám sát việc 

chấp hành kỷ cương 

hành chính, kỷ luật công 

vụ và giờ giấc làm việc 

1379 04/11/2019 Quyết định về việc ban 

hành kế hoạch kiểm tra 

việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng năm 2019 của 

Phòng Văn hoá và 

Thông tin thành phố 

1380 04/11/2019 Quyết định về việc 

thành lập Tổ tự kiểm tra 

việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về 

phòng, chống tham 
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nhũng năm 2019 của 

Phòng Văn hoá và 

Thông tin thành phố 

2. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh 

tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng 

- Trong năm 2019, Phòng không tham mưu UBND thành phố ban hành 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố về chương 

trình, kế hoạch nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế trong công tác quản lý 

kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 455/KH-VHTT-HCTH ngày 13/4/2018 

về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang. 

3. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng: 

3.1. Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về PCTN: 

Đã ban hành Kế hoạch số 1240/KH-VHTT ngày 02/10/2019 về việc triển 

khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thành phố. 

3.2. Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về PCTN 

Đã ban hành các văn bản sau: 

- Công văn số 454/VHTT-TTCS ngày 08/4/2019 về việc hướng dẫn tuyên 

truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng trên Đài Truyền thanh cơ sở. 

- Công văn số 1452/VHTT-TTCS ngày 18/11/2019 về hướng dẫn tuyên 

truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng trên Đài Truyền thanh cơ sở 

- Công văn số 1456/VHTT-CNTT ngày 18/11/2019 về việc đề nghị xây 

dựng Banner phòng chống tham nhũng trên Trang Thông tin điện tử thành phố. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, thể hiện qua 

các văn bản sau: 

- Quyết định số 1379/QĐ-VHTT ngày 04/11/2019 về việc ban hành kế 

hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng năm 2019 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố. 

- Quyết định số 1380/QĐ-VHTT ngày 04/11/2019 về việc thành lập Tổ tự 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2019 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang. 
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- Báo cáo số 1531/BC-VHTT ngày 29/11/2019 về kết quả kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 

của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang. 

5. Thực hiện công khai, minh bạch tài sản 

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực văn hóa, thông tin truyền thông: 

+ Thông báo công khai Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 

của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2019. 

+ Quyết định số 62/QĐ-VHTT ngày 14/01/2020 về việc công bố công 

khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

+ Biên bản họp nâng lương cán bộ, công chức và nhân viên năm 2019 

ngày 07/01/2019. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân: 

+ Đã công khai, cập nhật đầy đủ hoạt động của đơn vị trên trang thông tin 

điện tử của Phòng) pvhtt.nt 

+ Đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-VHTT ngày 03/01/2020 về việc 

thành lập Tổ kiểm kê tài sản và tiền mặt cuối năm 2019 và Báo cáo số 48/BC-

KK ngày 10/01/2020 về việc kiểm kê tài sản và tiền mặt cuối năm 2019.  

6. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Đã ban hành các văn bản sau: 

- Quyết định số 265/QĐ-VHTT-HCTH ngày 05/3/2019 về việc sửa đổi 

Nội quy làm việc; 

- Quyết định số 169/QĐ-VHTT ngày 13/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công; 

- Công văn số 582/VHTT-KT ngày 04/5/2019 về việc điều chỉnh định 

mức nhuận bút và thù lao cho Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Công văn số 789/VHTT-KT ngày 17/6/2019 về việc điều chỉnh định 

mức nhuận bút và thù lao cho Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Công văn số 811/VHTT-KT ngày 20/6/2019 về việc điều chỉnh định 

mức nhuận bút và thù lao cho Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Công văn số 854/VHTT-KT ngày 01/7/2019 về việc điều chỉnh định 

mức nhuận bút và thù lao cho Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Công văn số 1187/VHTT-KT ngày 20/9/2019 về việc rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng. 
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- Đã tham mưu UBND thành phố Công văn số 9732/UBND-VHTT ngày 

09/12/2019 về việc góp ý dự thảo Quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông 

tin phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. 

7. Phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: 

Trong năm 2019, Phòng không phát hiện thấy hành vi tham nhũng trong 

cán bộ, công chức, nhân viên; không có công dân, tổ chức tố cáo hành vi tham 

nhũng trong cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan. 

Trên đây là báo cáo việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.  

 

Nơi nhận:                                                                         
- Thanh tra thành phố; 

- Trưởng phòng;                                    
- Lưu: VT, Trâm.         

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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