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BÁO CÁO

Kết quả công tác Qúy I năm 2023

Căn cứ công văn số 126/TT-VP ngày 03/3/2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về

việc Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2023, Sở GD&ĐT báo cáo như sau: 

PHẦN I: NỘI DUNG BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2023

 A. VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

I. Kết quả thực hiện

1. Thanh tra hành chính (số liệu tại các biểu số: 01/TTr, 02/TTr, 02/QLNN)

a) Về triển khai các cuộc thanh tra:

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: 0.

- Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra): 01 (kết luận thanh
tra chuyển từ kỳ trước sang, trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai).

- Phát hiện vi phạm: Không.

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: Số kết luận thanh tra phải thực hiện
trong kỳ báo cáo: 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

- Việc triển khai các cuộc thanh tra: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra 0; số cuộc
đã ban hành kết luận: 0.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:

+ Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: 0.

+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không.

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

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

- Tổng số cuộc thực hiện: 03 (số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang: 0, số

cuộc triển khai trong kỳ: 03).

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra công tác thi nghiên cứu
khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022-2023; Thanh tra công tác thi chọn học sinh
giỏi (HSG) cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023; Thanh tra công tác tham mưu chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng và 12 cơ sở giáo

dục thuộc Phòng GD&ĐT.

- Số cuộc đã ban hành kết luận: 03, trong đó (01 kết luận thanh tra chuyển từ kỳ

trước sang, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà).

- Số cuộc đang trong thời gian, kiểm tra xác minh: 01 (Phòng GD&ĐT huyện
Bảo Thắng).
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- Số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra (đã ban hành kết luận): Tổng số

14 tổ chức, trong đó (01 tổ chức Sở GD&ĐT: Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Thi
chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022-2023; Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng và

12 trường thuộc Phòng GD&ĐT).

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra

Số tổ chức, cá nhân vi phạm: Không.

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 (Biểu số 02/QLNN)

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo,

phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: 0.

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân,

khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức: 0; tổng số người tham gia:
0.   

B. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD):

a) Kết quả tiếp công dân: Trong kỳ: 0.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD,
04/XLD)

Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (người
viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo quy
định, ...)

a) Tổng số đơn: 02 (kỳ trước chuyển sang: 0, tiếp nhận trong kỳ: 02)

- Số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận: 02/02.

- Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 0.

b) Phân loại, xử lý đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0.

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 02.

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 0.

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 0.

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0.

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0.

c) Kết quả xử lý đơn: Không

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 0.

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu
nại, tố cáo: 0.

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp

luật về khiếu nại, tố cáo:

- Cơ quan Sở GD&ĐT đã quán triệt, phổ biến nội dung Luật Tố cáo năm 2018,
Luật Khiếu nại 2011, 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, người
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đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày

01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp

luật về thanh tra, TCD, KN,TC và PCTN. Đã ban hành nội quy tiếp công dân, thông

báo lịch tiếp công dân theo quy định (Thông báo số 01/TB-SGD&ĐT ngày 04/01/2023
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023).

C. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp

luật về phòng, chống tham nhũng; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật PCTN
năm 2018 cho CBQL và công chức, viên chức cơ quan Sở GD&ĐT thông qua buổi
họp giao ban, họp tháng, quý của cơ quan Sở. Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các cơ sở

giáo dục trong toàn ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến GDPL trong đó có

luật PCTN năm 2018 (Kế hoạch số 04/KH-SGD&ĐT ngày 06/01/2023 về việc triển
khai công tác PCTN năm 2023; Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 07/2/2023 của Đảng ủy
Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày

11/12/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi
hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng,

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các cán bộ, giáo viên, nhân

viên, học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu

cực. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

về tích hợp PCTN, TC trong giảng dạy bộ môn GDCD trong các cơ sở giáo dục theo
hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan,
tổ chức, đơn vị 

- Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ

quan: Thực hiện công khai các thủ tục hành chính của Sở để tổ chức và công dân được
tiếp cận dễ dàng. Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, công tác tổ
chức, cán bộ, nâng lương, khen thưởng… theo đúng quy định. 

- Xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu

chuẩn: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế của cơ quan tại Hội
nghị CBCC năm 2023, ban hành chương trình tổng thể thực hiện tiết kiệm chống lãng

phí năm 2023 (Quyết định số 11/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/01/2023 về  việc ban hành

quy chế chi tiêu nội bộ của Sở GD&ĐT năm 2022; Quyết định số 12/QĐ-SGD&ĐT
ngày 12/01/2023 về việc ban hành quy chế quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại
Sở GD&ĐT năm 2023.

- Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch số 229/KH-SGD&ĐT
ngày 29/12/2022 về chuyển đổi số ngành Giáo dục năm 2023, theo đó 100% thủ tục
hành chính đủ điểu kiện thực hiện trực tuyến toàn trình.

-  Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Ban hành

kế hoạch số 37/KH-SGD&ĐT ngày 10/02/2023 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối
với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2023; trong quý I,
đã chuyển đổi được 03 vị trí công tác trong cơ quan Sở GD&ĐT (03 người trong
Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở GD&ĐT).



4

- Xây dựng thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/01/2022 về việc quy định
văn hóa công sở cơ quan Sở GD&ĐT, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt
động công vụ của cơ quan, thực hiện nghiêm chế độ làm việc.

- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Được cơ quan quán triệt
và triển khai theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong
kỳ báo cáo, tại Sở không có trường hợp vi phạm quy định về việc tặng quà và nhận
quà tặng.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Cơ quan tiếp
tục thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan: Trong quý I năm
2023 chưa phát hiện tổ chức cá nhân nào vi phạm luật phòng, chống tham nhũng.

PHẦN II. ĐÁNG GIÁ, NHẬN XÉT

1. Ưu điểm

Công tác thanh tra, kiểm tra: Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện các cuộc
thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đúng đối tượng, nội dung và nghiệp vụ thanh tra.
Qua các cuộc thanh tra đã phát hiện những hạn chế, yếu kém và đã có các biện pháp

xử lý, chấn chỉnh kịp thời, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện, gìn giữ nền nếp, kỷ cương trường học.

Công tác PCTN: Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các văn bản
về công tác này.

2. Tồn tại, khuyết điểm: Không

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2023

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế

hoạch được phê duyệt. Tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi có các dư luận của xã

hội về lĩnh vực giáo dục, đào tạo; tập trung vào thanh tra công tác thi học sinh giỏi
THCS; thi tuyển sinh THPT năm học 2023-2024.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định.

- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

- Triển khai nghiêm túc quy trình các cuộc thanh tra theo Thông tư số

06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về Quy định về tổ chức,
hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo

-  T uyên truyền và thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công

dân, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của
Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tố cáo, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 05/2021/TT-
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TTCP ngày 01/10/2021 về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn
kiến nghị phản ánh và các văn bản hướng dẫn khác của địa phương.

- Duy trì lịch tiếp công dân theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân,

xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự,
thủ tục và thời gian quy định của pháp luật; tăng cường tổ chức đối thoại với công dân

khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp. 

3. Công tác phòng chống tham nhũng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN.
Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho CBCC
làm cho mỗi CBCC có nhận thức sâu sắc về công tác PCTN để phòng ngừa và chống
tham nhũng có hiệu quả; tiếp tục duy trì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh. 

- Thực hiện công khai các thủ tục hành chính nhằm hạn chế phiền hà, sách nhiễu
đối với công dân; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và cương quyết xử

lý các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy
định. Thực hiện đầy đủ các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán

bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống
tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng chống tham nhũng theo quy
định.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính

phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo năm học
2013-2014 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ

tướng chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục thực
hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất
lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm
sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025.

T r ê n  đ â y  l à  b á o  c á o  c ô n g  t á c  t h a n h  t r a ,  g i ả i  q u y ế t  k h i ế u  n ạ i ,  t ố  c á o ,  p h ò n g 
c h ố n g   t h a m   n h ũ n g   q u ý   I     n ă m   2 0 2 3   c ủ a   S ở   G D & Đ T   t ỉ n h   L à o   C a i . / . 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Sở Công Thương;
- LĐ Sở GD&ĐT;
- Các phòng của Sở;
- Lưu VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm
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