
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc  Ip  - Tr do - Hnh phüc 

BInh Duzing, ngày  O  tháng i11 nãm 2022 

KET LU4N THANH TRA 
Trách nhim vic thirc hin quy d:nh  pháp  luat  v phông, chông tharn nhüng, 
cong tác mua sam, stru tam hin vat  và tip cong dan, giãi quyêt khiêu ni, to 

cáo dôi vói Giám dc Bão tang tinh BInh Dtwng 

Thirc hin Quyt djnh s 526/QD-SVHTTDL ngày 23/9/2022 cUa Giám doe 
Sâ Van hóa, The thao và Du ljch ye vic tiën hành thanh tra trách thim vic tic 
hin quy djnh pháp luat ye phOng, chong tham nhung, cong tác mua sam, suu tam 
hin vat  và tiêp cOng dan, giãi quyët khiêu nai, to cáo dôi vâi Giám doe Bão tang 
tinh BInh Dircing. Tir ngày 13/10/2022 den ngày 14/10/2022 Doan thanh tra dà tiên 
hành thanh tra nhim vic thrc hin quy djnh pháp luat ye phong, chông tham 
nhüng, cong tác mua sam, sixu tam hin vat  và tiêp cong dan, giái quyêt khiêu nai, 
to cáo dôi vâi Giám doe Báo tang tinh. 

Xét Báo cáo kt qua thanh tra s  06'  /BC-DTTr ngày oq  /AA  /2022 cüa Truâng 
doàn thanh tra, Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch Kêt luan nhu sau: 

I. KHAI QUAT DC DIEM T!NH H!NH TO CHC, HOT BONG 
CUA BAO TANG TINH 

Bäo tang tinh Bmnh DuGng là dn vj sir nghip cong 1p tri,rc thuc Sâ VAn 
hOa, The thao và Du lich cO chirc nAng nghien cthi, suu tam, kiêm kê, báo quán, 
trung bay, tuyên truyên cac suu tap  hien  vat  ye ljch s, vAn hóa, danh nhân, tr nhiên 
và xA hi Co giá trj a dja phung... 

Báo tang tinh có Giám dc và 02 Phó Giám dc, 03 phông chuyên mon 
(Phông Hành chInh — Tong h?p,  phOng Nghip vii Bão tang, phOng Nghip vi Báo 
ton). 

Vai chirc nAng, nhim v duqc giao, Trong nAm 2021 và 06 tháng du nArn 
2022 Bão tAng dA xAy drng, ban hành và tO chüc thirc hin các Quyêt djnh, Kê 
hoach ye cong tác phOng, chOng tham nhüng trong do'n vj (Quyêt djnh ban hành quy 
ché chi tiêu nOi  b, quán 1 và s diing kinh phi quãn l hành chinh và tài san cong 
cüa Bäo tang; Ké hoach thirc hin cong tác phOng, chong tham nhung; Ke hoch 
thirc hin chuyên dOi vi tn cong tác dôi vài viên chirc Bâo tang,...); xây dirng và 
ban hành Quyêt djnh quy djnh ye quy ché, ni quy tiêp cong dan, bô tn can bO viên 
chie lam thim vi tiëp cong dAn, giãi quyêt khiéu ni, tO cáo. 

II. KET QUA KIEM TRA, xAc MINH 

1. Cong tác phong, chng tham nhung 

Trong nAm 2021 và 06 tháng dAu nAm 2022, Báo tang tinh có xay dirng và 
ban hành các Quyêt djnh, Kë hoach, Báo cáo và tO chc th%rc hin cong tác phong, 
chong tham nhung. 

- V Quy& dnh: Ban hành Quyt djnh s 09/QD-BT ngày 09/02/2021 v 
vic ban hành Quy che chi tiêu nOi  b, quán 1 và sü diing kinh phi quán l hành 
chInh và tài san cong cüa BAo tang tinh BInh Duong nAm 2021 (kern theo Quy che 
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chi tiêu nOi  be); Quyt djnh s6 52/QD-BT ngây 14/6/202 1 v ban hành Quy ch 
quãn 1' vã sCr diing tài san cong cüa Báo tang tinh BInh Dutmg; Quyêt djnh so 
06/QD-BT ngày 04/02/2021 ban hành Quy ché lam vic cüa Báo tang tinh Bmnh 
Drcing kèm quy chê lam vic); Quyet djnh so 19/QD-BT ngày 14/01/2022 ye vic 
ban hành Quy chê chi tiéu nOi bO, quán l và sr ding kinh phi quán l hành chInh 
và tài san cong cüa Báo tang tinh BInh Ducmg nm 2022 (kern theo Quy chê chi tiêu 
ni be); Quyet djnh so 86/QD-BT ngày 29/7/2022 ban hành Quy chê lam vic cüa 
Báo tang tinh Birth Ducmg (kern theo quy chê lam vic). 

- V Kho?ch: Ban hãnh K hoach So 01/KH-BT ngày 03/02/2021 v cong 
tác phong, chOng tham nhting näm 2021 và triên khai thirc hin Dê an "Tuyên 
truyên, phô biën, giáo diic phap 1ut ye phông, chôn tham nhUng" giai don 2019-
2021; Kê ho?ch so 03/KH-BT ngày 14/01/2022 ye cong tác phong, chong tham 
nhflng nàm 2022; Kê hoch so 18/KH-BT ngày 04/4/2022 v chuyn dôi vi trI cong 
tác doi vâi vien chrc ti Bão tang tinh BIrth Duong nAm 2022. 

-V Báo cáo: Ban hãnh Báo cáo sO 541BC-BT ngày 22/10/2021 báo cáo két 
qua triên khai thrc hin Dê an "Tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp lut ye 
phông, chOng tham nhting giai doan 2019 —2021" näm 2021; Báo cáo so 12A/BC-
BT ngày 10/3/2022 báo cáo kêt qua thrc hin cOng tác phong, chong tham nhung 
qu I näm 2022; Báo cáo 29A/BC-BT ngày 10/6/2022 báo cáo két qua Cong tác 
phong, chong tham nhüng 6 tháng dâu näm 2022 và phuong huoig, nhim vii 6 
tháng cuôi nam 2022. 

- Theo Báo cáo sO 59/BC-BT ngày 12/10/2022 cüa Bão tang tinh, trong näm 
2021 và 6 tháng du näm 2022 Báo tang khong có trlxng hp viên chtrc vi phm 
vic trrc tip hoc gián tiêp tng qua và nh.n qua tn duâi mi hInh thüc; Báo 
tang có thirc hin vic tuyên truyên cOng tác phông, chông tham nhüng trong cuc 
h9p cüa dcm vj, tuy nhien khOng ghi nhn trong biên bàn cuc hçp cüa don vj; Co 
xay drng và ban hành kê hoch thrc hin chuyen dôi vj trI cong tác dôi vi viên 
chrc ti Bão tang tinh BInh Duong näm 2022 de triên khai thrc hin vic chuyên 
dôi vi trI cong tác cüa viên chcrc theo quy djnh tai  Lut phông, chong tham nhüng 
2018 và Nghj djnh so 59/2019/ND-CP cUa ChInh phü. 

- Vic kê khai tài san thu nhp, cong khai tài san thu nhp: 

Hang nAm, B tang thirc hin kê khai tài san thu nhp cá nhân dOi vài can b 
vien chCrc giti chi'rc vi quãn l theo quy djnh ti Nghj djnh so 130/2020/ND-CP 
ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngu&i 
có chirc vi, quyên hn trong co quan, to chc, don vj (thang 02 nAm 2021 dan vj 
thrc hin kê khai tài san thu nhp Ian dâu dôi vâi 11 vien chrc gi chCrc v1t quãn l; 
tháng 12 nàm 2021 dan vi thrc hin vic ké khai tài san thu nhp hang nAm dôi v(ii 
05 vién chüc theo quy djnh); thirc hin niêm yet quy chê chi tiêu ni b tai  co quan, 
cong khai vic chi trá chê d den toàn the vien chrc va ngui lao dng cOa don vj; 
thanh toán các khoân luang, thu nhp tang them, phi cap km trU, di dung,... dêu 
duçic thirc hin bang hInh thirc chuyen khoân vão tài khoân cá nhan cüa viên chrc 
và ngui lao dQng. 

- COng tác mua sam, suu tAm hin 4t: 
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* + Theo Quy& djnh s6 82/QD-SVHTTDL ngày 29/01/2021 cüa S& VAn hóa, 
The thao vâ Du ljch ye vic giao dir toán thu, chi ngân sách nhà nuâc nAm 2021 
(ban hãnh kern theo dr toán thu, chi ngan sách nAm 2021 cüa Báo tang tinh), trong 
nAm 2021 Bão tang có len dir toán kinh phi mua, trao dôi hin 4t, tuy nhiên do tInh 
hmnh djch covid — 19, don v không thirc hin ni dung mua, trao dôi hin vt theo 
kê hoach (khong sr dicing kinh phi cho nOi  dung nay, theo Thông báo so 16/TB-
SVHTTDL ngày 28/3/2022cüa S VAn hóa, The thao và Du ljch ye xét duyt quyêt 
toán ngân sách nAm 2021 doi vâi Báo tang tinh). 

+ Theo Quy& dnh s 33/QD-SVHTTDL ngày 10/01/2022 cüa Sâ VAn hóa, 
The thao vâ Du ljch ye vic giao dir toán thu, chi ngân sách nhã nuic nAm 2022 
(ban hành kern theo dir toán thu, chi ngân sách nAm 2022 cüa Bão tang tinh), trong 
nAm 2022 Bão tang tinh không len dr toán kinh phi mua sAm, trao dôi, suu tam hin 
4t. 

+ Bão tang tinh có thành 1p hi dng khoa h9c (theo Quy& djnh s6 60/QD-
BT ngày 12/4/2019 cüa Giám d6c Báo tang tinh), không thánh 1p hGi  dông thâm 
djnh (theo Thông tu s6 11/2013/TT-BVIITTDL ngày 16/12/2013 cUa Bô VAn hóa, 
Th thao va Du ljch). Trong nAm 2021 và 6 thang dau nAm 2022 Báo tang không 
mua sAm, suu tam và trao dôi hin 4t. 

2. Cong tác tip cong dan và giãi quyt khiu ni, t cáo 

- Vic xây dirng vã ban hành Quy ch tMp cong dan, ljch tip cOng dan: 

+Xây drng và ban hành Quyt djnh s6 25/QD-BT ngày 24/01/2022 cUa 
Giám doc Bão tang ye vic ban hành Quy chê tiêp cong dan cüa Bão tang tinh BInh 
Duang (kern theo Quy chê tiêp cOng dan); Quyet djnh so 23/QD-BT ngày 
24/01/2022 ye vic phan cOng vien chic lam nhirn vi tiêp cong dan; Quyet djnh sO 
24/QD-BT ngày 24/01/2022 ye vic ban hành NOi  quy tiêp cong dan cUa Bão tang 
tinh BInh Dircing. 

+ Tai thyi dim kim tra, xác minh, Bão tang tinh dang trong qua trmnh nâng 
cap co s& 4t chat theo Quyét djnh so 2822/QD-UBND ngày 30/9/2019 cüa UBND 
tinh BInh Duong ye vic phê duyt dir an dâu tu xây di.rng cOng trInh: Nang cap co 
sâ 4t chat Ban tang tinh BInh Ducmg, do do chua thirc hin bô trI khu virc tiêp 
cong dan vã niêm yet Cong khai ni quy, quy chê tiêp cong dan. 

- Vic xir l don thu, khiu nai,  t cáo: 

Trong nAm 2021, Báo tang khong cO don thu, khiu ni, t cáo; 06 tháng du 
nAm 2022 không có don to cáo, cO tiêp nhn 01 don khiêu nai  doi vâi Quyet djnh sO 
169/QD-BT ngày 28/12/2021 ye vic k lut viên chic. Kêt qua giãi quyêt dt 
100%, cii the: DA giãi quyêt, qua qua trInh lam vic, giãi thich, cong dan tr nguyen 
xin rat don khieu ni (co biên ban ghi nhn vic tht don, không có don xm rut khiêu 
nai), không phát sinh vic khieu nai  lan hai. 

III. KET LU4.N yE NHtJG NO! DUNG DA TIEN HANH THANH 
TRA 

1. Cong tác phông, chông tham nhung 

C 
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Thông qua thanh tra trách nhim các ni dung v côngtác phông, cMng tham 
nhfing doi vài Giám doe Bão tang tinh, nh'm chung Giám dôc Báo tang tinh dâ chi 
dao các b phn chuyên mon cüa Báo tang xây dirng các Quyêt djnh, Kê hoch va 
to chrc thirc. hin Cong tác phông, chong tham nhüng theo quy djnh và chcrc nAng, 
nhim vii duçic phan công; nAm 2021 và 6 thang dâu nAm 2022 do tInh hInh djch 
covid — 19, dcm vj không th?c hin ni dung mua, trao doi hin 4t. 

2. Cong tác tip Cong dan và giãi quyt khiu ni, th cáo 

Do Bão tang tinh dang trong qua trInh nâng cp co s 4t ch&t, do do chua 
thirc hin bô tn dja diem tiêp cong dan và niêm yet cOng khai nOi  quy, quy ché tiêp 
Cong dan. Giám doe Bão tang tinh có chi dao xay drng và ban hành Quy chê tiêp 
cong dan, ni quy tiêp cong dan vã phân cong viên chüc thirc hin tiêp cOng dan 
theo quy djnh; quan tam, nm tInh hInh khiu nai,  tO cáo trong pham vi quán 1; có 
tiêp nhn 01 dan khiêu ni vá dã giãi quy& theo thâm quyên. 

iv. CAC BIN PHAP xiY LY THEO THAM QUYEN BA AP DIJNG 
(NEU CO) 

Không cO. 

V. NHUG Y MEN CON KHAC NHAU GIUA CAC THANH VIEN 
BOAN THANH TRA (NEU CO) 

Không cO. 

Vi. MEN NGH BIN PHAP X1'! L 

Can ccr Báo cáo két qua kim tra, xác minh cüa Doân thanh tra theo Quy& 
djnh s6 526/QD-SVIITI'DL ngày 23/9/2022, kien nghj Giám dOe Bão tang tinh 
thirc hin các ni dung sau: 

1. Tip t%ic trin khai thirc hin cO hiu qua con tác phOng, ch6ng tham 
nhng tai  dan  vi;  Trong trixng hcip mua sam hin 4t can phai có hi dOng thâm 
dpih, de thrc hiçn dung quy trrnh ye vice l%ra ch9n hiçn vt can mua va xac dnh gia 
mua cüa hin 4t, Báo tang can tham muu Giám doe Sc quy trmnh, thu tic thành 1p 
HOi dng tMm djnh hin 4t theo quy djnh ti Thông tu s6 1 1/2013/TT-BVHTTDL 
ngày 16/12/2013 cUa B VAn hóa, The thao và Du ljch. 

2. Di vài cOng tác tip cong dan và giái quyt khiu nai,  th cáo, Giám dc 
Bão tang tinh tip tvc  quan tam, nghiên ciru, thirc hin tot các quy djnh cUa pháp 
lut ye khi&t ni, to cáo, kiën nghj, phán ánh. 

3. Sau khi hoãn thành vic nâng cp ca sc 4t cMt cüa Bão tang, cn b6 trI 
khu vire tip cong dan và tiên hành niêm yet ni quy, quy chê tiêp cong dan, ljch 
tiêp cong dan theo quy dlnh. 

4. Tip tic thrc hin t6t cong tác tuyên truyn v cac vAn bãnpháp 1ut có 
lien quan den ni dung tie cong dan, giãi quyêt khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phán 
ánh vã cong tác phOng, chong tham nhflng, nhAm nâng cao thirc cüa di ngU viên 
chirc va nguii lao dng cüa don vi. 
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Trên day là Kt 1un Thanh tra trách thim vic thirc hin quy djnh pháp 14t 
ye phông, chong thamnhüng, cong tác mua sam, siiu tam hin 4t và tiép cong dan, 
giãi quyêt khiêu nai,  to cáo dôi vi Giám d6c Báo tang tinh BInh Duo'ng.I. 

No'i nh2n: 
- Thanh tra BO VIITT'DL; 
- Thanh ti-a tinh; 
- Ban Giám d6e Sà; 
- To chrc, cá nhán duçic thanh ti-a; 
- Ltru: Tfr, HSTF. 
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