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V/v báo cáo tình hình và kết quả
thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và
trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trường: Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Hữu
nghị 80, Hữu nghị T78.
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở
giáo dục, đào tạo (Chỉ thị số 10/CT-TTg), ngày 13/8/2013 Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5571/BGDĐT-TTr gửi các sở GDĐT, các
trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
(các đơn vị) về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.
Sau 02 năm triển khai, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực đưa nội dung giảng
dạy PCTN vào nhà trường. Để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, từ
đó có giải pháp tiếp tục triển khai cho những năm học tiếp theo, Bộ GDĐT yêu
cầu các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
trong năm học 2013 – 2014 và 2014 - 2015 theo các nội dung sau:
I. Nội dung báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo
1. Công tác chỉ đạo, triển khai
- Việc tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai
thực hiện theo thẩm quyền.
- Việc phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và
bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg tại
địa phương.
- Công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
theo thẩm quyền.
2. Về tình hình thực hiện
- Về nội dung, chương trình chính khóa (thời lượng giảng dạy, cách thức
tổ chức, cách thức đánh giá...)
- Về tài liệu giảng dạy (các tài liệu giảng dạy đối với cấp THPT).
- Về giáo viên: số lượng giáo viên bố trí tham gia giảng dạy; trình độ
chuyên môn của giáo viên; việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo
viên tham gia giảng dạy nội dung PCTN.
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- Về kinh phí: tổng số kinh phí phục vụ việc thực hiện Chỉ thị số 10/CTTTg, nguồn kinh phí).
- Hoạt động ngoại khóa: các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa; số
lượng các hoạt động ngoại khóa...
3. Kết quả
- Kết quả thực hiện theo kế hoạch; những chuyển biến cơ bản sau 2 năm
triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy.
- Về nhận thức và thái độ của học sinh đối với công tác PCTN.
4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến
nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
(nếu có).
II. Nội dung báo cáo của các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ,
TCCN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai
- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện;
- Việc bố trí giáo viên, kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức triển khai
Chỉ thị 10/CT-TTg tại đơn vị.
2. Về tình hình thực hiện
- Về nội dung, chương trình chính khóa (thời lượng giảng dạy, cách thức
tổ chức, cách thức đánh giá...)
- Về tài liệu giảng dạy (đối với các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ ĐH,
CĐ chuyên, không chuyên về luật và các trường TCCN).
- Về giảng viên: số lượng giảng viên bố trí tham gia giảng dạy; trình độ
chuyên môn của giảng viên; việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ
giảng viên tham gia giảng dạy nội dung PCTN.
- Về kinh phí: tổng số kinh phí phục vụ việc thực hiện Chỉ thị số 10/CTTTg, nguồn kinh phí).
- Hoạt động ngoại khóa: các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa; số
lượng các hoạt động ngoại khóa...
3. Kết quả
- Kết quả thực hiện theo kế hoạch; những chuyển biến cơ bản sau 2 năm
triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy.
- Về nhận thức và thái độ của sinh viên đối với công tác PCTN.
4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến
nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
(nếu có).
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III. Trách nhiệm xây dựng báo cáo
1. Các sở GDĐT báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg thuộc
trách nhiệm của Sở và trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các trường THPT, các cơ
sở giáo dục đại học, cao đẳng, TCCN thuộc quyền quản lý của Sở.
2. Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN báo cáo kết quả triển
khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của đơn vị (gồm cả việc tổng hợp kết quả thực hiện
của các đơn vị trực thuộc).
Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ GDĐT (qua Thanh tra – địa chỉ: 35
Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; gửi bản mềm tại hộp thư:
tmhang@moet.edu.vn trước ngày 20/07/2015).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa
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