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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Phụ lục 3 
DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG THEO BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2020 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

NỘI DUNG TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 

TỔNG ĐIỂM (A+B+C+D)  

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC HOÀN 

THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ 

PCTN 

 

A.1. Lãnh đạo, chỉ đạo: 
Lý do: Theo công văn 479/TTr ngày 03/8/2021 của Thanh tra tỉnh trường Cao đẳng 

Sơn La không phải đánh giá nội dung này 

A.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện  

A.2.1. Thực hiện công tác xây dựng và hoàn 

thiện chính sách pháp luật về PCTN 

 

A.2.1.1. Ban hành kế hoạch triển khai 

- Kế hoạch số 28-KH/ĐU-CĐSL ngày 24/2/2020 về việc 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 2020; 

- Kế hoạch số 31/KH-CĐSL ngày 24/02/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về công 

tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2020;  

-  Kế hoạch số 113-KH/ĐU-CĐSL 04/09/2020 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 học 2020-2021; 

- Kế hoạch số 24/KH-CĐSL ngày 12/01/2020 của Trường Cao Sơn La về việc triển 

khai xây dựng phương án vị trí việc làm năm 2020; 

- Kế hoạch số 25/KH-CĐSL ngày 13/02/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 
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triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020; 

A.2.1.2. Kết quả thực hiện 

Báo cáo: số 27/BC-CĐSL ngày 06/3/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng  quý I năm 2020; số 47/BC-CĐSL ngày 13/5/2020 về Kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2020; số 141/BC-CĐSL ngày 

28/8/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 

2020; số 194/BC-CĐSL ngày 03/11/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 
nhũng quý IV và năm 2020. 

 

- 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 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. 

A.2.3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN 

 

A.2.3.1. Ban hành kế hoạch  

- Kế hoạch số 204/KH-CĐSL ngày 8/9/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ 

chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2019-2020; 

- Kế hoạch số 238/KH-CĐSL ngày 30/9/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

phổ biến, tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng pháp luật, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho HSSV năm học 2019-2020; 
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- Kế hoạch số 308/KH-CĐSL ngày 04/12/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2019-2020 đợt 2; 

- 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; 

- Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/10/2020 của Ban chỉ đạo công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật về tổ chức Hội thi học sinh, sinh viên tìm hiểu pháp luật nhân ngày 

Pháp luật Việt Nam 09/11. 

- Kế hoạch số 28-KH/ĐU-CĐSL ngày 24/2/2020 về việc 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 2020; 

- Kế hoạch số 31/KH-CĐSL ngày 24/02/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về công 

tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2020. 

A.2.3.2. Kết quả thực hiện 

Báo cáo: số 27/BC-CĐSL ngày 06/3/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng  quý I năm 2020; số 47/BC-CĐSL ngày 13/5/2020 về Kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2020; số 141/BC-CĐSL ngày 

28/8/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 

2020; số 194/BC-CĐSL ngày 03/11/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng quý IV và năm 2020; Báo cáo số 95/BC-CĐSL ngày 18/10/2019 về kết quả 

tuần sinh hoạt HSSV năm học 2019-2020; Báo cáo số 124/BC-CĐSL ngày 

28/11/2019 về Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn Trường Cao đẳng 
Sơn La, Báo cáo số 04/BC-CĐSL ngày 09/01/2020 về về kết quả tuần sinh hoạt 

HSSV năm học 2019-2020 đợt 2, Báo cáo số 199/BC-CĐSL ngày 06/11/2020 về kết 

quả tuần sinh hoạt HSSV năm học 2020-2021 

A.2.4. Thực hiện kiểm tra, theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
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A.4.1. Ban hành kế hoạch  

Kế hoạch số 36/KH-CĐSL ngày 28/2/2020 của trường Cao đẳng Sơn La về kiểm tra, 

rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc 

quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2017 đến năm 2019 trong Trường Cao 

đẳng Sơn La. 

A.4.2. Kết quả thực hiện 

- Báo cáo kế quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2017-2019 (Báo cáo số 52/BC-

CĐSL ngày 20/5/2020). 

- Kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2017 đến năm 2019 của 

Trường Cao đẳng Sơn La (Kết luận số 06A/KL-CĐSL ngày 23/3/2020) 

A.2.5. Việc tiếp công dân QT/8.2.1/P.KTCL giải quyết khiếu nại, tố cáo 

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

THAM NHŨNG 

 

B.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực 

Nhà nước 

 

B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch theo quy định tại điều 10 của Luật 

PCTN năm 2018 

- Mẫu 09a-CK/TSC công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản 
công năm 2019; 

- Mẫu 09a-CK/TSC công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản 

công năm 2020; 

- Quyết định số 481/QĐ-CĐSL về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020; 

-  Công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng: Kế hoạch số 166/KH-CĐSL ngày 

13/8/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; Báo cáo số 132/BC-CĐSL ngày 

07/8/2020 về tình hình xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Quyết định số 545/QĐ-CĐSL ngày 17/9/2020 về việc thành lập tổ rà soát việc tuyển 

dụng, tiếp nhận cán bộ công chức, viên chức; Thông báo số 222/TB-CĐSL ngày 

18/9/2020 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020; Kế 
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hoạch số 217/KH-CĐSL ngày 25/9/2020 về việc triển khai rà soát việc tuyển dụng, 

tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 725/QĐ-CĐSL ngày 

23/10/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020;Quyết định số 

841/QĐ-CĐSL ngày 18/11/2020 về việc kiện toàn Ban Kiểm tra, sát hạch phỏng vấn 

tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 885/QĐ-CĐSL ngày 27/11/2020 về 

việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2020; Thông báo 

số 308/TB-CĐSL ngày 27/11/2020 về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020; Báo cáo số209/BC-CĐSL ngày 

25/11/2020 về việc kết quả rà soát lại việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, 
viên chức; Báo cáo số 244/BC-CĐSL ngày 25/12/2020 về việc kết quả kỳ xét tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020. 

- Công khai minh bạch trong bố chí, quy hoạch: Công khai kế hoạch thực hiện đến 

CBVC toàn trường (Kế hoạch số 157/KH-CĐSL ngày 12/8/2020 về Rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 

– 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Quyết định số 96-QĐ/ĐU-CĐSL ngày 20/8/2020 

về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 

2016-2021 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Công khai, minh bạch trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng được xây dựng thành quy trình trong hệ thống quản lý ISO 9001:2015 (Quy 

trình QT/7.2/P.TCCB) và được công khai đến CBVC toàn trường. 

- Công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm: Quyết định số 247/QĐ-CĐSL ngày 
30/6/2020; Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 30/6/2020; Quyết định số 300/QĐ-

CĐSL ngày 17/7/2020; Quyết định số 548/QĐ-CĐSL ngày 18/09/2020; Quyết định 

số 784/QĐ-CĐSL ngày 09/11/2020; Quyết định số 785/QĐ-CĐSL ngày 09/11/2020; 

Quyết định số 786/QĐ-CĐSL ngày 09/11/2020; Quyết định số 786/QĐ-CĐSL ngày 

09/11/2020; Quyết định số 787/QĐ-CĐSL ngày 09/11/2020; Quyết định số 788/QĐ-

CĐSL ngày 09/11/2020; Quyết định số 797/QĐ-CĐSL ngày 09/11/2020; Quyết định 

số 1001/QĐ-CĐSL ngày 16/12/2020; Quyết định số 1001/QĐ-CĐSL ngày 
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16/12/2020; Quyết định số 1003/QĐ-CĐSL ngày 16/12/2020; Quyết định số 478/QĐ-

CĐSL ngày 31/08/2020; Quyết định số 488/QĐ-CĐSL ngày 31/08/2020; Quyết định 

số 490/QĐ-CĐSL ngày 31/08/2020; Quyết định số 491/QĐ-CĐSL ngày 31/08/2020. 

B.1.2. Kết quả cải cách hành chính (PAR 

2020) 

+ Quyết định số 449/QĐ-CĐSL ngày 22/7/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác cải cách hành chính, chấp hành quy chế kỷ luật lao 

động trong nhà trường. 

+ Ban hành Quyết định số 452/QĐ-CĐSL ngày 22/7/2019 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuấn ISO 9001:2015 đế áp dụng quản lý Giáo dục - Đào tạo. 

 

B.1.3. Kết quả việc ban hành, thực hiện định 

mức, chế độ, tiêu chuẩn 

 
- Quyết định số 30/QĐ-CĐSL ngày 06/02/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2020; 

- Quyết định số 1045/QĐ-CĐSL ngày 24/12/2020 về việc Chế độ làm việc của giảng 

viên 

 

 

B.1.4. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích 

(XĐLI) 

Trong năm 2020 nhà trường luôn quan tâm kiểm soát xung đột lợi ích và không để 

xảy ra xung đột lợi ích phải giải quyết. 

B.1.4.1. Kết quả triển khai thực hiện rà soát 

XĐLI 

B.1.4.2. Kết quả giải quyết XĐLI 

B.1.5. Kết quả chuyển đổi vị trí công tác của 

cán bộ, công chức, viên chức 

Lý do: Năm 2020, chưa ban hành đầy đủ các văn bản quy định về chuyển đổi vị trí 

công tác của CB, CC, VC ( theo Quy định số 339/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của 

Thanh tra Chính phủ) 

B.1.6. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập 

(TSTN) 

Lý do: Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 hiện nay chưa triển khai theo tình 

thần của công văn số 1870/TTCP-C.IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ. 
B.1.6.1. Kết quả tổ chức thực hiện 

B.1.6.2. Kết quả kê khai TSTN lần đầu 
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B.1.6.3. Kết quả công khai TSTN 

B.1.7. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg của 

TTg CP (Chỉ thị 10) 
 

- Kế hoạch số 28-KH/ĐU-CĐSL ngày 24/2/2020 về việc 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 2020; 

- Kế hoạch số 31/KH-CĐSL ngày 24/02/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về công 

tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2020;  

-  Kế hoạch số 113-KH/ĐU-CĐSL 04/09/2020 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 học 2020-2021; 

B.1.7.1. Kế hoạch triển khai năm 2020 

B.1.7.2.Việc tiếp nhận xử lý kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp 

B.1.7.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10 

B.2. Công tác phòng ngừa TN trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 

Lý do: Theo công văn 479/TTr ngày 03/8/2021 của Thanh tra tỉnh trường Cao  đẳng 

Sơn La không phải đánh giá nội dung này 

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT 

HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

 

C.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng Báo cáo: số 27/BC-CĐSL ngày 06/3/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng  quý I năm 2020; số 47/BC-CĐSL ngày 13/5/2020 về Kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2020; số 141/BC-CĐSL ngày 

28/8/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 

2020; số 194/BC-CĐSL ngày 03/11/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 
nhũng quý IV và năm 2020 

C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua kiểm tra, thanh tra, giám sát 

C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua phản ánh, tố cáo 

C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua điều tra, truy tố, xét xử 

Lý do: Theo công văn 479/TTr ngày 03/8/2021 của Thanh tra tỉnh trường Cao đẳng 

Sơn La không phải đánh giá nội dung này 

C.2. Việc xử lý tham nhũng Báo cáo: số 27/BC-CĐSL ngày 06/3/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng  quý I năm 2020; số 47/BC-CĐSL ngày 13/5/2020 về Kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2020; số 141/BC-CĐSL ngày 

28/8/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 

2020; số 194/BC-CĐSL ngày 03/11/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng quý IV và năm 2020 

C.2.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, 

cá nhân 

C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành 

chính đối với tổ chức 

C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối 
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với cá nhân 

C.2.2. Kết quả xử lý hình sự có hành vi tham 

nhũng 

Lý do: Theo công văn 479/TTr ngày 03/8/2021 của Thanh tra tỉnh trường Cao đẳng 

Sơn La không đánh giá nội dung này 

C.2.3. Kết quả xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của 

vụ việc tham nhũng 

Báo cáo: số 27/BC-CĐSL ngày 06/3/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng  quý I năm 2020; số 47/BC-CĐSL ngày 13/5/2020 về Kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2020; số 141/BC-CĐSL ngày 

28/8/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 

2020; số 194/BC-CĐSL ngày 03/11/2020 về Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng quý IV và năm 2020. 

C.3. Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu 

hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng 

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU 

HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG 

D.1. Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành 
chính 

D.2. Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư 

pháp 

 

Ghi chú: Nhà trường sau khi tự đánh giá đạt 79.5/100 điểm (Lý do số điểm còn lại trên tổng số 100 theo hướng dẫn của công 

văn số 479/TTr ngày 03/8/2021 của Thanh tra tỉnh Nhà trường không phải thực hiện đánh giá).  
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