
 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với 

Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021 

                                                                                                                                                                                                               

Thực hiện Công văn số 606/STP-TTr ngày 16/5/2021 của Sở Tư pháp về 

việc báo cáo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 và cung cấp 

thông tin, tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 

2021. Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo kết quả Tự đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng đối với Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về 

PCTN 

1.1. Ban hành các kế hoạch triển khai 

Trong năm 2021 Nhà trường đã ban hành các kế hoạch để triển khai công 

tác  phòng, chống tham nhũng như sau: 

-  Kế hoạch số 03-KH/ĐU-CĐSL ngày 27/01/2021 của Đảng ủy Trường 

Cao đẳng Sơn La về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2021; 

- Kế hoạch số 39/KH-CĐSL ngày 24/02/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2021;  

- Kế hoạch số 69/KH-CĐSL ngày 23/3/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; 

- Kế hoạch số 90/KH-CĐSL ngày 20/4/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh, sinh viên năm 2021; 

- Kế hoạch số 54/KH-CĐSL ngày 10/3/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu; 

- Kế hoạch số 245/KH-CĐSL ngày 08/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh sinh viên 

(HSSV) năm học 2020-2021; 
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1.2. Báo cáo kết quả thực hiện 

Trong năm 2021 Nhà trường đã ban hành các báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng như: Báo cáo số 

29/BC-CĐSL ngày 05/03/2021 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

quý I năm 2021; Báo cáo số 144/BC-CĐSL ngày 06/09/2021 về kết quả công 

tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 

73/BC-CĐSL ngày 04/06/2021 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

quý II và 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 219/BC-CĐSL ngày 06/12/2021 về 

kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2021. 

2. Kết quả thực hiên kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về PCTN 

Trong năm 2021 nhà trường thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: 

- Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của 

Quốc hội; 

- Nghị định số  59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 

chính: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công; 

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 

- Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 và Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về TT sửa đổi thông tư 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ của Bộ Tài 

chính… 

3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

3.1. Ban hành các kế hoạch 

Nhà trường đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật về PCTN như: 

- Kế hoạch số 39/KH-CĐSL ngày 24/02/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2021;  
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- Kế hoạch số 69/KH-CĐSL ngày 23/3/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 90/KH-CĐSL ngày 20/4/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh, sinh viên năm 2021; 

- Kế hoạch số 195/KH-CĐSL ngày 07/09/2021 về triển khai cuộc thi "tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"; 

- Kế hoạch số 229/KH-CĐSL ngày 08/10/2021 về Tổ chức hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn 

tỉnh Sơn La năm 2021; 

- Kế hoạch số 245/KH-CĐSL ngày 08/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh sinh viên 

(HSSV) năm học 2020-2021. 

3.2. Báo cáo kết quả thực hiện 

Trong năm 2021 nhà trường đã ban hành các Báo cáo số 29/BC-CĐSL 

ngày 05/03/2021 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 

2021; Báo cáo số 144/BC-CĐSL ngày 06/09/2021 về kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 73/BC-CĐSL 

ngày 04/06/2021 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 

tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 219/BC-CĐSL ngày 06/12/2021 về kết quả 

công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2021; Báo cáo số 186/BC-

CĐSL ngày 03/11/2021 về tổng kết  Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"; Báo cáo số 

197/BC-CĐSL ngày 16/11/2021 về kết quả thực hiện việc tổ chức hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021. 

4. Thực hiện kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

về PCTN 

* Ban hành: Thông báo số 337/TB-CĐSL ngày 21/10/2021 về Rà soát 

thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 29 Nghị định 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

* Kết quả thực hiện: Nhà trường đã ban hành Báo cáo số 183/BC-CĐSL  

ngày 03/11/2021 vê việc triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích và ban 

hành Quyết định số  773/QĐ-CĐSL về việc Ban hành Quy định kiểm soát xung 

đột, lợi ích đối với trường Cao đẳng Sơn La. 
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5. Việc tiếp công dân: Nhà trường thường xuyên quan tâm công tác tiếp 

công dân tuy nhiên trong thời gian qua nhưng không có trường hợp nào đề xuất, 

kiến nghị... phải giải quyết. 

6. Kiến nghị, đề xuất: Không 

 Trên đây là báo cáo của Trường Cao đẳng Sơn La về tự đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng đối với Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT, KTCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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