
Đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÕA 

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU 

Về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 thang đầu năm 2020 

STT Nội dung Đơn vị tính Kết quả 

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công 

tác PCTN 

  

1 Số văn bản của Đảng, Nhà nước được quán triệt triển 

khai 

Văn bản 02 

2 Số văn bản do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành để 

chỉ đạo thực hiện công tác PCTN 

Văn bản 02 

3 Số cuộc giám  sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN Cuộc 0 

4 Số vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã chỉ đạo xử 

lý 

Vụ 0 

II Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN   

5 Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

về PCTN 

Lớp/người 03 

6 Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN Tài liệu 0 

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

7 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về công khai, 

minh bạch 

Cuộc/đơn vị 0 

8 Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch Đơn vị 0 

9 Số người được chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa 

tham nhũng 

Người 0 

10 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập/Số người phải kê 

khai tài sản, thu nhập 

Người 0 

11 Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai Bản 0 

12 Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập 

 

Người 0 

13 Số người bị kết luận kê khai không trung thực Người 0 

14 Số người bị xử lý do quy định của PL về kiểm soát tài 

sản, thu nhập 

 

Người 0 

15 Số văn bản định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành 

mới 

Văn bản 01 

16 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban 

hành mới 

Văn bản 0 

17 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa 

đổi, bổ sung 

Văn bản 01 



18 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được bãi bỏ Đơn vị 0 

19 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra việc chấp hành 

quy định PL về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

 

Cuộc/ đơn vị 0 

20 Số đơn vị vi phạm quy định PL về định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ 

Người 0 

21 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về thực hiện 

quy tắc ứng xử 

Đơn vị 0 

22 Số người vi phạm quy tắc ứng xử Người 0 

23 Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về quà tặng Người 0 

24 Số người vi phạm quy định pháp luật  về quà tặng Người 0 

25 Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được giao do có xung đột lợi ích 

Ngườia 0 

26 Số người bị chuyển sang vị trí công tác khác do có xung 

đột lợi ích trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao 

Người 0 

27 Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách 

Người 0 

IV Phát hiện, xử lý tham nhũng   

28 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm 

tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Vụ/người 0 

29 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm 

tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyển cơ 

quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

30 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra 

của cấp ủy, tổ chức Đảng 

Vụ/người 0 

31 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra 

của cấp ủy, tổ chức Đảng chuyển cơ quan điều tra để xử 

lý 

Vụ/người 0 

32 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác 

thanh tra 

Vụ/người 0 

33 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác 

thanh tra chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

34 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Vụ/người 0 

35 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển cơ quan điều tra xử 

lý 

Vụ/người 0 

36 Số vụ việc/ người tham nhũng bị xử lý hành chính Vụ/người 0 

37 Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng  0 

 



                       Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2020 

                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                         Đỗ Anh Thư 

B CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công 

tác cải cách tư pháp (CCTP) 

  

38 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về CCTP được quán 

triệt, triển khai 

Văn bản 01 

39 Số văn bản ban hành để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công 

tác CCTP 

Văn bản 01 

40 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác CCTP Cuộc 0 

41 Số cuộc của ban chỉ đạo CCTP trong kỳ báo cáo Cuộc 0 

II Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan 

đén hoạt động tư pháp 

  

42 Số hội nghị, hội thảo được tổ chức/lượt người tham gia 

góp ý đối với các dự án luật 

Số hội nghị/ 

người 

0 

43 Số văn bản tham gia góp ý của địa phương đối với các 

dự án luật 

Văn bản 0 

III Tổ chức, hoạt động của các chế định hỗ trợ tư pháp   

44 Số tổ chức hành nghề luật sư văn phòng luật sư, công ty 

luật, Chi nhánh,…) 

 

Tổ chức 0 

45 Tổng số luật sư Luật sư 0 

46 Số vụ án hình sự có luật sư tham gia Vụ 0 

47 Tổng số người được trợ giúp pháp lý Người 0 

48 Số tổ chức hành nghề Công chứng Tổ chức 0 

49 Tổng số Công chứng viên Người 0 

50 Tổng số Giám định viên tư pháp Người 0 

51 Tổng số người giám định tư pháp theo vụ việc Người 0 

52 Số văn phòng Thừa phát lại Văn phòng 0 

53 Tổng số Thừa phát lại Người 0 

54 Số tổ chức Đấu giá tài sản Tổ chức 0 

55 Tổng số Đấu giá viên Người 0 

56 Số tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Tổ chức 0 

57 Tổng số quản tài viên Người 0 
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