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KET LUAN THANLI TRA
Trách nhim thiyc hin các quy dlnh cüa pháp 1ut v phông,
chông tham nhUng; giãi quyêt don thir khiu ni to cáo
di vói Trung tam VAn hóa - Ngh thut tinh BInh Dtroiig
Thc hin Quyt djnh s6 321/QD-SVHITL)L ngày 13/10/2021 v vic
thanh tra trách thim vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v phông, chóng
tham nhting; giái quyt don thu khMu nai, to cáo di vài Trung tam Vn hóa Ngh thut tinh Bmnh Duorng. Doàn Thanh tra thirc hin thanh tra tr ngày
27/10/2021 dênngày 25/11/2021;
Xét Báo cáo kt qua thanh tra tai vänbn s6 OS/BC - DTfr ngày03/42/2021
cüa Trixông doàn thanh tra, Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch kk1un nhu sau:
L KHAI QUAT CIIUNG
Trung tam Van hóa - Ngh thut tinh BIrth Dixang là don vj sir nghip cong
tr dam bão mOt phn chi thtrmg xuyên, có tu each pháp nhân, sir dmg con dâu và
m& tài khoAn tai Kho bac Nha nuàc theo quy djnh côa pháp 14t.
Trung tam Co chirc näng nghiên cihi, th nghim các muhhth, phucmg pháp
và hInh thre hot dng vAn hóa i cci si; to chic hot dng vAn hóa tong hcp phic
vu các su kin kinh tê, vAn hóa, xA hQi; tuyên truyên duàng lôi, chü trucing, chInh
sách cüa Dãng va pháp 1ut cüa Nba nuóc; dáp mg nhu cu huâng thii, giài trI,
sang to vAn hóa, ngh thut và thu nhn thông tin cüa quân chUng nhân dAn.
Xây dirng và thirc hin các chuong trInh bMu din ngh thut chuyên nghip
the loai dAn gian, dan tc và dtrcmg dai nhm phiic vii nhim v11 chinh tij, phiic vi
nhAn dAn phü hcip voi d.c dim, yêu câu xây dirng và phát triên côa dja phuang ye
chInh trj, kinh t&, vAn hóa, xâ hOi, an ninh quOc phOng, cong tác dôi ngoi và phü
hcip vài quy hoach cüa nganh trong thxi k' cong nghip hOa, hin dai hóa, ph6i
hcip vói cac thânh phAn kinh tê thrc hin cong tác xA hi hóa trong linh vrc ho.t
dng vAn hóa, ngh thut chuyên nghip.
Trung tam chju sir chi d?o, quãn 1 toàn din và trijc tip cüa Sr VAn hOa,
The thao va Du ljch ye to chirc biên chê, hot dng dông thôi chju sir chi dao,
huàng dn v chuyen mon nghip vi cüa Cic VAn hóa ccx si, Civic Din Anh, Ciic
Nghe tht4t biêu din.
H. KET QUA K[EM TRA, xAC MIMI
1. Vic xây diyng chirong trInh, k hoch và tuyên truyn, ph bin chü
trirolig, chInh sách, pháp lut cüa BAng vA Nhà nithc ye phông, chng tham
nhUng, v khiêu ni, to cáo trong can b, viên chfrc thuc don vj
Vic tuyen truyn ph bin cac quy djnh cüa pháp 1u.t v phOng ch6ng tham
nhing cho can bO, viên ehrc và din viên duçic thirc hin thông qua các cuOc h9p
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giao ban hang tháng, sinh ho.t dcin vj, dQc báo sang hang ngày,.. . Tuy nhiên dcm vi
không the hin ni dung trong sO hQp, so giao ban hang tháng. Dcin vi d ban hành K hoch s6 02/KH-TTVHNT ngày 02/01/2020 vàK
hoach O3IKB-TTVHNT ngày 25/01/2021 ye vic triên khai cong tác phong, chong
tham nhng nAm 2020 Va ntm 2021..
2. Cong tác cong khai, minh bch theo quy dnh cüa pháp 1ut
a) Vic b6 fri. quân 1, sr dung tài chmnh cong tài san cong hoc kinh phI
huy dng tr các nguon dóng gop
- Dan vj cong khai dir toán ngân sách duçc giao nAm 2020, nm 2021 tai
Quyet dinh so 16B/QD-UVHNT ngày 29/01/2020 v vic cong b6 cong khai dir
toán ngãn sách näm 2020, Quyt djnh so 12/QD-rfVHNT ngày 04/02/2021 v
vic cong b6 cong khai dir toán ngan sách nm 2021; Cong khai tinh hInh thirc
hin dir toán thu chi ngân sách qu, 6 tháng tai Quy& djnh so 55/QFJ-TTVHNT
ngày 26/7/2021 ye vic cong bô cong khai dir toán thu chi ngân sãch qu' II näm
2021, Quyt djnh so 41/QD-1TVHNT ngày 14/4/2021 v vic cong b cong khai
dir toán thu chi ngãn sách qu I näm 2021,.. .và cong khai quyt toán ngan sách
näm 2020 tai Quyt djnh s 37/QD-TTVHNT ngày 06/4/202 1 v vic cong bó
cong khai quyt toán ngân sách näm 2020.
- Näm 2021 Dan vj thirc hin th chi'rc d.0 thu gói "mua sm trang thit bj
am thanh, ánh sang và nhac c,i"; gói "cài tao si:ra chcta Trung tam Vn boa - Ngh
thut (cci sâ 2)". Qua kiêm tra, don vi vi to chrc dâu thâu qua mng, thông báo
mi th&u &rcic ding tãi trên trang thông tin din tCr dau thâu quôc gia (Websites:
muasamcong.mpi.gov.vn) ma so TBMT 20210552066-00 lüc 10 gi 46 phüt ngày
24/5/2021; dng tài kê hoach lra chQn nhà thâu so: KHLCNT 2021052732040
ngày 12/5/2021.
- Dan vj không CO ngun kinh phi, tài san huy dng tir các ngun dOng gOp.
b) Cong tác t chrc can bQ cüa don vi.
Dan vj thrc hin cong khai minh bach các ni dung:
- V nâng luang trizàc thai h?n, t6 ch(rc hpp ca quan ye nâng hrong cong
chrc, viên chirc nâng lucing tnxâc thai hn và thu&ng xuyên có ho sa c11 the là 03
dng chI (Trân Thanh San, Doàn Quc Linh, Ph?m Thj Thanh Thüy) the hin qua
Biên bàn cuOc hçp 1p ngày 09/12/2020 và Cong vn sO 110/fl'VHNT ngày
10/12/2020 v vic dà nghi nâng hrcmg tnxàc thii hon.
- V tham dr các lop bi duong quãn l'i nhà nuâc trong nm 2020, don vi
thông báo trong cuc hçp ngày 07/9/2020 cir viên chCrc tham dir lOp bi duong
chuyôn vien doi 02 dông chI (Trân Thj Huong — Tnrâng phOng Ngh thut quân
chi'ing; Doàn Quoc Linh- TruOng phOng Ngh thu.t biêu diên).
- Hin nay dan vi chtra luân chuyn, chuyn d6i vi tn cong tác can b, cong
chrc, viên chirc, theo quy djnh theo quy dinh cia L4t PhOng chóng tham nhfing
và cac van bàn có lien quan.
c) Quy tc i.rng xü cüa can bQ, vien chrc
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Dan vj có niêm yet Bang quy dnh chun mi,rc do düc,..1i stng cüa Dãng
viên, can b, viën chüc, diên viên ti sãnh chInh (Ca sâ 01), nai de thây và dà phô
biên cho toàn the can b, viên chirc biêt d thirc hin.
3. Vic xây dirng, thic hin các ch d, dinh mfrc, tiêu chun; Vic thirc
hin các quy djnh tng qua, np 1i qua tng; thiyc hin minh bch tài san, thu
nhp
Dcm vi, xãy dmg và ban hành Quy ch chi tiêu ni b (Quyt di,nh s
19/QD-TFVHNT ngày 01/3/2021). Trong do, Dan vi, dã xây dimg các di,nh müc
nhu: Chi tiêu Hi nghj, tiêp khach; djnh mrc thông tin lien lac, sir diing van phOng
phm; djnh mirc nhiên 1iu, phiri cap liru trt;...
Quy di,nh v t.ng qua, nhan qua, np lai qua t.ng, theo don vi báo cáo và các
thông tin thuc té den thi diem kiêm tra, dun vi, chua nhan qua cüa to cht'rc, cá
nhân nào nên vic nh.n qua, nOp lai qua tang là không có.
V minh bach tài sn thu nh.p, don vi thirc hin vic niêm yt bang ké khai
tài san bang hinh thirc cong khai tai don vi (niêm yet trên Bang thông báo tai ca S
01).
4. Vic xU I tin báo, giãi quyt t cáo hanh vi tham nhflng; phông,
ngira, phát hin, xfr 1 hành vi tham nhung
Trong näm 2020 Va 06 thang dAu nàm 2021 dan vi, không Co phát sinh dan
thu tO cáo có nôi dung to cáo cong chirc, vien chirc, nguOi lao dng cüa dun vi, có
hành vi tham nhüng.
thông tin, báo cáo v cong tác phông, chng
5. Vic thiic hin ch
tham nhung
Trong näm 2020 và 6 tháng dAu nä.m 2021, don vi, không thrc hin báo cáo
cong tác phOng chong tham nhQng gCri ye Sâ Van hóa, The thao và Du ljch (qua
Thanh tra So).
6. Thiyc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v giãi quyt dan thu khiu
ni, to cáo
- Trong näm 2020 và 06 thang du nam 2021 don vi, không cO phát sinh don
thu khiêu nai, to cáo.
- Don vi, không xây drng Quy ch tip cong dan; phân cong vien chOc tip
Cong dan, theo dOi và tham muu xt'r 1 don thu khiêu nai, tO cáo, kiên nghj, phan
ánh theo quy dj.nh.
ifi. KET LUiN
1. Dan vi, cO thrc hin ban hành k hoach trin khai cong tác phOng chng
tham nhung và tuyên truyên, phô biên thu truang, chInh sách, phap 1ut cüa Dãng
và Nha nuOc v phong, chông tham nhüng, ye khiêu ni, to CO trong can bQ, viên
chOc thuc don vi theo quy djnh tai Lust PhOng, chong tham nhUng; Nghj djnh
59/2019/ND-CP ngày 01/07/2019 cüa Thu tuOng ChInh phü quy djnh chi tiêt mt
sO diu và bin pháp thi hành cUa Lut Phông, chOng tharn nhUng. Tuy nhiên
không thã hin ni dung dã triên khai thirc hin trong so hçp, so giao ban tháng.
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2. Cong tác Cong khai, minh bach theo quy djnh ciia pháp1ut
- Dan vi cong khai dr toán ngân sách, tInh hmnh thrc hin dr toán thu chi
ngân sách qu', 6 tháng và quyt toán ngân sách nam 2020 theo quy djnh ti Thông
tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tài chinh ye vic huong dan thirc
hin cong khai ngân sách d6i vâi dan vj dirr loan ngân sách, các to chrc ducxc ngân
sách nhà nithc h trc.
- Xây drng các djnh mrc, tiêu chuAn lam cn cü chi trong don vj theo quy
djnh tai Nghj djnh 16/20151ND-CP ngày 14/02/2015 cüa Chinh phü quy djnh ccr
40/2017/TT-BTC ngày
Thông tt.r
ch tr chU cüa dan vi sr nghip Cong
28/4/2017 cüa Bô Tài chInh v quy djnh ch d cong tác phi, ch6 d chi hOi nghj...
- Cong khai cong tác dao tao bi duOng viên chüc, vic nâng kro'ng cho can
b, viên chirc trong dan vj. Tuy nhien do dc thU nganh nghe hin dan vi vn chiia
t6 chi'rc luân chuyn, chuyn d6i vi tn Cong tác can bO, cong chirc, vien chüc theo
quy djnh.
- Th%rc hin tót cong khai niêm yet Bang quy djnh chu.n mirc dao dirc, 16i
s6ng cUa Dãngvien, can bi, vien chirc, din vien tai sánh vao san khu Ca S 01,
nai dê nh'm, de tMy va dà phô biên cho toàn the can bO, viên chrc biOt dê thrc
hin tot quy täc irng xir.
3. Don vl xay drng, ban hanh va to chi.rc thrc hiçn Quy che chi tieu npi bQ
19/QD-TTVHNT ngày 01/3/2021); Cong khai minh bach tài san
(Quyêt djnh
thu nhap, thc hin vic niêm yet bang kO khai tài san bang hInh thcrc cong khai tai
don vj (niêm yet trên Bang thông báo tai ca sâ 01); Thirc hin tOt quy djnh ye tng
qua, nhn qua, np iai qua tng theo Nghj djnh 59/2019/ND-CP ngày 01/07/2019
diêu và bin pháp thi hành Lut Phong,
cUa Chinh phU quy djnh chi tiêt mt
chông tham nhiing.
4. Dan vj không Co phát sinh don thu tó cáo có ni dung th cáo cong chi'rc,
viên chirc, ngu?i lao dng cUa don vj cO hành vi tham nhüng. 5. Don vj không thrc hin d.y dU che d thông tin, báo cáo ye cong tác
phOng, chong tham nhUng gUi ye S& Vn hóa, Th thao va Du ljch theo quy djnh
tai Nghj djnh 59/2019-ND-CP ngày 01/7/2019 quy djnh chi tiOt mt diêu cUa
Lust PhOng, chong tham nhflng.
6. Trong k' không phát sinh don thu khieu nai, t6 cáonên không có giãi
quyOt vii vic; Dan vi không xây dmg Quy chê tiêp cong dan; Không phan cônTg
viên chUc tiêp cong dan, theo dOi
tham muu xr l don thu khieu nai, t6 cáo,
kiên nghj, phán ánh.
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IV. KEEN NGHJ

Be thirc hin t6t cong tác phong, chóng tham nhCIng, giãi quyt dan thu
khieu nai, tO cáo trong thai gian tâid nghj Giám d6c Thing tam Van hóa — Ngh
thut quan tâmtp trung thirc hin tot cac ni dung sau:
- Tiep tic t6 chUc tuyên truyen, pM bien chU tnrang, chInh sách, pháp 1u.t
cüa Bang và Nhà nuâc ye phong, chông tham nhüng, v khieu nai, t cáo bang cac
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hmnh thirc tuyen truyn phü hqp; các ni dung trin khai tai các cuOc h9p den can
bO, viên chirc can ghi nhn trong so hop, biên bàn cuQc hop.
- Thirc hin dy dü ch d thông tin, báo cáo cong tac phông chng tham
nhUng theo djnh k' hang qu, näm gri ye S Vn hóa, The thao và Du ljch (qua
Thanh tra Sâ).
- Dcm vj c.n nghiên ci'xu thrc hin luân chuyn, chuyn d6i vi tn cong tác
can bO, cong chixc, viên chrc phü hcq vâi quy djnh.
- Xây dirng Quy ch tip Cong dan và bó trI viên chrc 1am nhim vi,i tip
cong dan giài quyêt khieu nai, to cáo va tham miru giài quyêt khiêu nai, to cáo,
kiên ngbj, phàn ánh theo quy dtnh.
Yêu c.0 Dcm vi nghiêm tüc trin khai thi,rc hin K& lun thanh tra và báo
cáo kêt qua giri v So Vn hóa, The thao và Du ljch (qua Thanh tra SO).
Trén day là K& 1un thanh tra vic thrc hin các quy djnh cUa pháp 14t v
phông, ch6ng tham nhCing; giài quy& don thu khiu nai, to cáo dôi vOi Trung tam
Van hóa - Ngh thut tinh BI.nh Ducing./. Noi nhiin:
-Thanhatinh;
nh;
- rrvi
- Thành vin Doàn thanh tra
- Luu: VT, TTr, S, "pdf".
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