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BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, UBND huyện tự đánh giá 

công tác PCTN trên địa bàn huyện năm 2019 cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Thanh Thủy là huyện miền núi ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ có vị trí 

địa lý: Phía Đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; phía Tây Nam giáp 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; phía Bắc giáp huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

và phía Đông Nam giáp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình. Trong năm qua, dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội trên địa 

bàn huyện có sự phát triển, tăng trưởng bình quân 7%/năm; văn hoá - xã hội có 

chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá thông tin được 

nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, đưa 

ra các giải pháp về phòng, ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tham 

nhũng để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển 

khai thực hiện. Qua đó trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, 

thị trấn đối với công tác PCTN được nâng cao, nhận thức và ý thức, trách nhiệm 

tham gia đấu tranh PCTN trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ ổn định tình hình, tạo 

điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN 

1.1. Công tác lãnh chỉ đạo về phòng,chống tham nhũng 

- Để công tác PCTN trên địa bàn huyện năm 2019 tiếp tục được triển khai 

thực hiện có hiệu quả, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản 

để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước về công tác PCTN đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện như: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_V%C3%AC_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_S%C6%A1n_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_N%C3%B4ng,_Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
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+ Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về phê duyệt Chương 

trình công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn và công tác PCTN 

năm 2019. 

+ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 25/01/2019 về công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2019.  

+ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của huyện Thanh Thủy. 

+ Văn bản số 603/UBND-TTr ngày 25/6/2019 về việc thực hiện Chương 

trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; 

- Ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng phát sinh như:  

+ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 24/1/2019 về tăng cường công tác quản lý, 

điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

+ Văn bản số 530/UBND-VP ngày 06/6/2019 về việc tiếp tục thực hiện 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Văn bản số 662/UBND-TTr ngày 05/7/219 về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

+ Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 01/7/2019 về triển khai thực hiện Quyết 

định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

  1.2. Việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý 

kinh tế - xã hội để phòng, ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp huyện rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những văn bản do HĐND và UBND ban 

hành đã hết hiệu lực pháp luật hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật 

và tình hình thực tế để sửa đổi, thay thế cho phù hợp với các nhiệm vụ kinh tế -  

xã hội của địa phương. Kết quả, qua rà soát UBND huyện đã ban hành Quyết định 

số 269/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 31/12/2018; Quyết định 562/QĐ-

UBND ngày 01/3/2016 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND huyện trong thời kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018.   

Đồng thời ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/01/2019 về 

theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2019; Kế hoạch số 

23/KH-UBND ngày 09/01/2019 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính... để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thi 

hành pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật, hiệu quả điều 
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chỉnh của pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành. 

 1.3. Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, 

nghiên cứu pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói 

riêng, UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, các văn bản, chính sách mới của Đảng và Nhà nước như: Kế hoạch số 

103/KH-UBND ngày 29/01/2019 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

năm 2019; Văn bản số 145/UBND-TP ngày 21/02/2019 về việc tuyên truyền, 

phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc Hội Khóa 

XIV; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 14/3/2019 về triển khai thi hành Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 2741/KH-UBND ngày 

29/11/2019 về tổ chức triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020. 

Kết quả, năm 2019, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 

được 127 hội nghị lồng nghép phổ biến pháp luật trực tiếp cho 6.195 lượt 

người tham dự, trong đó các xã, thị trấn tổ chức được 90 hội nghị lồng ghép 

với 4.992 lượt người tham gia; nhận và cấp phát bổ sung 06 đầu sách với 90 

cuốn cho tủ sách pháp luật của UBND các xã, thị trấn; đăng tải gần 300 lượt 

tin bài, chuyên mục tìm hiểu chính sách pháp luật phổ biến GDPL trên các 

phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở. 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, 

UBND huyện đã ban hành Thông báo số 63/TB-UBND ngày 03/9/2019 về việc 

thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Đồng thời  ban hành Kế hoạch số 1170/KH-UBND ngày 16/10/2019 yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, UBND huyện đã ban hành Văn bản 

835/UBND-TP ngày 09/8/2019 hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn, trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019 tập 

trung vào quán triệt các nội dung, chính sách mới nhất là nội dung các Luật 

được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành năm 2019, trong đó có Luật 
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phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo... Chỉ đạo phòng Tư pháp huyện phối 

hợp với Hội Luật gia tổ chức giao lưu tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân 

khấu cho học sinh, giáo viên tại 01 trường THPT trên địa bàn huyện; phòng 

Giáo dục &ĐT chỉ đạo các trường THCS phối hợp tổ chức hoạt động phổ biến 

GDPL hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức khác như: giao 

lưu văn nghệ, tiểu phẩm pháp luật, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho đội ngũ 

giáo viên và học sinh.    

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 được tiến 

hành đồng bộ từ huyện tới cơ sở, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, 

tạo nhiều chuyển biến tích cực về ý thức pháp luật trong cán bộ, công chức, các 

tầng lớp nhân dân. UBND huyện, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện 

đã ban hành theo thẩm quyền các kế hoạch để triển khai tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản pháp luật. Nội dung tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, 

chính trị, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật về PCTN chủ yếu được thực hiện lồng ghép, hình thức tuyên 

truyền chưa có nhiều đổi mới. Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật phòng, chống 

tham nhũng, các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN nói riêng, trong thời gian tới 

cần đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, chú trọng giáo dục ý thức tuân 

thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống; hướng 

mạnh các hoạt động PBGDPL về cơ sở, các hoạt động phổ biến pháp luật trực 

tiếp cho người người dân. 

1.4. Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Năm 2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2018 về phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2019. Tổng 

số cuộc thanh tra đã được phê duyệt là 04 cuộc tại tại 16 đơn vị. Nội dung thanh 

tra gồm: Thanh tra việc thực hiện Luật ngân sách, công tác quản lý thu, chi tài 

chính ngân sách xã; việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu tại các đơn vị 

trường học trong 2 năm học 2017-2018, 2018-2019; việc quản lý, sử dụng quỹ 

đất do UBND xã quản lý và thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn trong việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống 

tham nhũng.  

Qua thanh tra đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị yêu 

cầu các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục trong công tác 

thực hiện Luật kế toán, hạch toán kế toán, lập chứng từ kế toán; việc thực hiện 

tiếp công dân, giải quyết đơn và trong việc thực hiện Luật PCTN... Đồng thời 

ban hành văn bản số 2895/UBND-TTr ngày 20/12/2019 về chấn chỉnh việc 
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thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, 

chống tham nhũng. 

1.5. Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBND huyện, 

Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện theo Quyết định số 798/QĐ-

UBND ngày 04/4/2014. Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên thực 

hiện tốt việc trao đổi thông tin với Mặt trận Tổ quốc huyện để tiếp thu các ý kiến 

tham gia xây dựng chính quyền; tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện 

Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, UBND huyện đã kịp thời ban 

hành các văn bản chỉ đạo giải quyết, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri. Cụ thể: Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 28/5/2019 về kết 

quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo số 

519/BC-UBND ngày 22/11/2019 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri năm 2019. 

UBND huyện đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2019 

thông báo lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện năm 

2019; Ban tiếp công dân huyện thực hiện tiếp công dân thường xuyên và Chủ 

tịch UBND huyện tiếp công dân vào ngày mùng 10, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng. Trong năm 2019, UBND huyện và 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp 265 lượt công dân đến đề nghị, 

phản ánh; nhận 275 đơn đề nghị, phản ánh, không có nội dung tố cáo.  

Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhân dân được thực hiện chủ yếu 

qua công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn qua đường bưu điện, qua các cuộc họp 

tiếp xúc cử tri. Trong năm UBND huyện đã ban hành Thông báo về việc thiết lập 

03 số điện thoại đường dây nóng và 01 hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin 

về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc. 

1.6. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN 

UBND huyện đã chấp hành nghiêm chỉnh về thời gian, chất lượng báo cáo  

theo quy định chế độ thông tin báo cáo nói chung và chế độ báo cáo theo quy định 

tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ nói 

riêng, gồm báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm (tổng là 04 báo cáo) và 

các báo cáo theo yêu cầu, cụ thể: 

+ Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 11/3/2019 về kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng quý I/2019; 
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+ Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 07/6/2018 về kết quả công tác thanh tra, 

công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, công tác PCTN quý II và 6 tháng đầu 

năm 2019; 

+ Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 11/9/2019 về kết quả công tác thanh tra, 

công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, công tác PCTN quý III và 9 tháng 

đầu năm 2019; 

+ Báo cáo số 536/BC-UBND ngày 05/12/2019 về kết quả công tác thanh tra, 

công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, công tác PCTN quý IV và năm 2019. 

 Ngoài ra còn thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo liên quan đến công tác 

PCTN theo yêu cầu như: 

+ Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 11/02/2019 về việc thực hiện các giải pháp 

phòng, chống tham nhũng và quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng trong dịp 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

+ Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 14/02/2019 về kết quả kê khai minh bạch 

tài sản, thu nhập năm 2018. 

+ Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 17/02/2019 về kết quả triển khai thực hiện 

các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền hạn nhằm phòng, chống tham nhũng; 

việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

nhũng. 

+ Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện về đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện theo bộ chỉ số 

đánh giá Thanh tra tỉnh yêu cầu. 

+ Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 21/6/2019 về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản. 

+ Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 16/7/2019 về tình hình thi hành pháp luật 

về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và PCTN. 

+ Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 05/9/2019 về kết quả rà soát việc tổ chức 

đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. 

+ Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 07/10/2019 về tổng hợp kết quả công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện năm 2019. 

Bên cạnh đó, UBND huyện còn thực hiện đầy đủ các báo cáo về công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trình tại kỳ họp 

HĐND huyện gồm báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, cụ thể: Báo cáo số 114/BC-
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UBND ngày 03/7/2019 về kết quả công tác PCTN, THTKCLP 6 tháng đầu năm 

2019 và báo cáo số 526/BC-UBND ngày 02/12/2019 về kết quả công tác PCTN, 

THTKCLP năm 2019. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị 

+ UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch trong các lĩnh 

vực như: Công khai về công tác tài chính, ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản 

công, đầu tư xây dựng cơ bản; công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công 

tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức và công khai chương trình, kế hoạch công 

tác, lịch làm việc trong tuần của lãnh đạo UBND huyện, lịch tiếp công dân, kết quả 

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công khai các thủ tục hành chính, quy 

trình giải quyết hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả. Đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh, truyền hình huyện thường xuyên đăng 

tải công khai các văn bản quản lý điều hành của Huyện ủy, UBND huyện trên trang 

thông tin điện tử của huyện cụ thể: Công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVNISO 2001:2008 tại UBND huyện tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2019; công khai Quyết định số 632-QĐ/HU ngày 13/6/2019 của Huyện 

ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021; Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 

31/7/2019 về thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất huyện năm 2019; Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ chi tiết 1/500 khu nhà ở đô thị Cửa Hàng tại thị 

trấn Thanh Thủy... 

+ Thực hiện công khai trên một số lĩnh vực cụ thể như: 

Công khai về tài chính và ngân sách nhà nước: UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc công khai dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2019; công khai về một số chủ trương điều hành Kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quản lý điều hành Ngân sách huyện năm 2019 tại 

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 19/12/2018; thực hiện công khai quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 30/7/2019. 

Công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản: Thực hiện 

công khai mua sắm tài sản Nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 840/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019 và công khai việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện cùng với công khai dự 

toán, quyết toán thu, chi ngân sách năm; công khai quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

hoàn thành  năm 2018 tại Văn bản số 330/UBND-TCKH ngày 04/04/2019. 
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Công khai minh bạch trong công tác cán bộ: Thực hiện công khai việc tuyển 

dụng viên chức giáo viên trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã và trên trang 

thông tin điện tử của huyện tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 08/9/2019. Ngoài 

ra việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định, sau khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không ai có ý kiến khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến công tác cán bộ. 

Công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng đất: UBND huyện đã 

thực hiện công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy năm 2019 tại Văn 

bản số 79/UBND-TNMT ngày 22/01/2019; thực hiện công khai điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất tại các Văn bản số 738/UBND-TNMT ngày 18/7/2019, 

số 997/UBND-TNMT ngày 16/9/2019, số 2794/UBND-TNMT ngày 09/12/2019 

và công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Thông báo số 

46/TB-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện. 

Công khai về lĩnh vực giáo dục: Chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm 

túc các quy định về công khai minh bạch trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại 

khoản 8 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012, việc thực hiện 

công khai về tài chính, ngân sách đều được lập thành biên bản công khai và kết 

thúc công khai theo quy định. Đồng thời hướng dẫn, yêu cầu các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy 

định như: Công khai về tuyển sinh, quy mô đào tạo; công khai việc quản lý, sử 

dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, việc thu, quản lý, sử dụng học phí, các 

khoản quỹ đóng góp tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và các khoản thu 

khác theo quy định của pháp luật. Việc công khai được thực hiện thông qua cuộc 

họp với hội đồng sư phạm nhà trường, với toàn thể phụ huynh học sinh vào đầu 

năm, cuối năm học; ngoài ra việc công khai còn thực hiện thông qua báo cáo công 

khai, niêm yết công khai… tại Văn bản số 1067/UBND-GDĐT ngày 30/9/2019. 

Công khai về lĩnh vực y tế: Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành 

chính liên quan đến lĩnh vực y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

huyện theo Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh và 

nay được thực hiện theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của 

UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết đối với thủ tục hành 

chính lĩnh vực Y tế. 

- Việc thực hiện cải cách hành chính  

Năm 2019, là năm quyết định thực hiện mục tiêu chương trình tổng thể cải 

cách hành chính giai đoạn 2016-2020, vì vậy UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu của 

chương trình, trong đó chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính để phấn đấu đến 
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năm 2020 sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ 

quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80%.  

Ban hành Kế hoạch số 1418/KH-UBND ngày 20/12/2018 về cải cách hành 

chính nhà nước huyện năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 22/01/2019 về 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Quyết định số 562/QĐ-

UBND ngày 01/3/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2014-2018; Văn bản số 208/UBND-VP ngày 08/3/2019 về 

chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa và công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

Văn bản số 215/UBND-VP ngày 12/3/2019 về việc sử dụng phần mềm điều hành, 

quản lý văn bản, quản lý điều hành điện tử;  Kế hoạch số 534/KH-UBND ngày 

7/6/2019 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước huyện năm 2019 

và Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 về thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác tư pháp - hộ tịch, kiểm soát thủ tục hành chính. Kết quả năm 2019, bộ 

phận Một cửa của UBND huyện đã tiếp nhận 6.557 hồ sơ trên các lĩnh vực như  

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công thương, xây dựng, tư pháp, lao 

động..., trong đó số hồ sơ đã giải quyết xong là 6.557 hồ sơ. 

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức 

Chỉ đạo Phòng Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định 

về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 

của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ quy định của 

UBND tỉnh tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ, năm 2019 

UBND huyện đã tiến hành bổ nhiệm mới 12 người và bổ nhiệm lại 14 người là 

trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và Hiệu trưởng, hiệu phó 

các trường MN, TH, THCS. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo đúng 

quy trình, công khai, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công 

chức, do vậy không có đơn thư khiếu nại, tố cáo và cán bộ, công chức được bổ 

nhiệm yên tâm công tác. 

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 công chức cấp xã (gồm địa 

chính 02 người, tư pháp 01 người) và 01 công chức cấp huyện (công chức cơ quan 

Thanh tra). 

- Về minh bạch tài sản, thu nhập 

 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 2781/UBND-TTr về việc chưa tổ 

chức kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 trên địa bàn huyện theo chỉ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, nguyên nhân do Chính phủ chưa ban 

hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ 

được thực hiện khi Nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật. 

Ban hành Quyết định công bố danh sách những người phải kê khai tài sản, 

thu nhập thuộc UBND huyện năm 2018 tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 về việc công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của các đối 

tượng phải kê khai tài sản thuộc các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Văn bản 

số 77/UBND-NV ngày 21/01/2019 về việc niêm yết công khai bản kê khai tài 

sản đối với cán bộ, công chức tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nơi người kê 

khai công tác. Các cơ quan, đơn vị đã niêm yết, công khai bản kê khai đúng quy 

định, chưa có trường hợp nào bị xử lý do vi phạm về kê khai, minh bạch tài sản, 

thu nhập. 

 Trong năm 2019, đã tiến hành 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND các xã trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo; Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017, 2018 tại 04 đơn vị 

(Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 12/11/2019). Qua thanh tra việc thực hiện 

Luật phòng, chống tham nhũng, trong đó có việc kê khai minh bạch tài sản, thu 

nhập nhận thấy các đơn vị được thanh tra đều đã triển khai việc kê khai đầy đủ 

thành phần phải kê khai theo quy định (gồm: Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư 

thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch HĐND 

xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã, công chức tài chính - kế 

toán, công chức địa chính - xây dựng, công chức Tư pháp - hộ tịch); các bản kê 

khai được thực hiện theo đúng mẫu, lưu trữ đầy đủ tại bộ phận Văn phòng 

UBND xã. 

 - Về xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng ngân sách nhà nước 

thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên 

rà soát, điều chỉnh bổ sung quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn (Quy chế chi 

tiêu nội bộ và các quy định khác) để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình 

thực tế, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt 

động của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện 

chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan, đơn vị và thực hiện công khai đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết theo quy định. Kết quả năm 

2019 thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương 

năm 2019 số tiền 5.378.155.000đ.   

Ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về giao quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 
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2019; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ và Văn bản số 1220/UBND-TCKH ngày 30/10/2019 về đẩy mạnh 

thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa 

phương những tháng cuối năm. 

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các đơn vị về sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 

13/8/2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm; chỉ 

đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện 

tăng cường kiểm soát chi ngân sách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; 

kiến quyết xuất toán những khoản chi không đúng chế độ, định mức, không 

đúng mục đích, không đúng đối tượng.  

 - Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra tham nhũng 

 Trong năm 2019, trên địa bàn huyện không phát hiện các vụ việc tham 

nhũng, tuy nhiên để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, 

ngành, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục bám sát và thực hiện 

nghiêm túc các nội dung tại Quy định số 101-QĐi/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 

bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 quy định về xử 

lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham 

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

 Nhìn chung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã làm tốt công 

tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, đảng viên; mỗi cán bộ, công chức, đảng 

viên đều đã phát huy được tính gương mẫu, đề cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện 

bản thân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, góp phần phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện.  

 - Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp 

phòng, ngừa tham nhũng 

 Qua quá trình thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống tham 

nhũng; thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách xã; thanh tra các khoản thu tại 

trường học và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 16 đơn vị nhận thấy các đơn 

vị được thanh tra cơ bản đã thực hiện các quy định về phòng, ngừa tham nhũng 
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nhất là việc công khai trên các lĩnh vực được thanh tra, thực hiện đúng chế độ, định 

mức tiêu chuẩn trong quá trình chi ngân sách... do đó không phát hiện các vi phạm 

trong thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng. 

 3. Kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện tham nhũng 

 UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện thực hiện tốt các biện pháp phát hiện tham nhũng thông qua việc tiếp 

công dân, giải quyết đơn phản ánh, tố cáo; qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Chỉ 

đạo Thanh tra huyện xây dựng và triển khai công tác thanh tra có trọng tâm, 

trọng điểm tập trung vào các nội dung dược dư luận quan tâm. Kết quả qua công 

tác thanh tra, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện và công tác điều tra, truy tố, 

xét xử trong năm 2019 không phát hiện có vụ việc liên quan đến hành vi tham 

nhũng xảy ra. 

4. Kết quả thực hiện xử lý các hành vi tham nhũng: Không 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

 Năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được 

Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và được cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; kịp thời ban hành các văn bản 

hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển 

khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác PCTN, THTKCLP.  

Việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được thực hiện, 

trong đó chú trọng đến đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện các quy định về các chế độ 

định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ... 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư của công dân 

luôn được chú trọng và giải quyết kịp thời, chấn chỉnh các sai phạm góp phần 

thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Luật phòng chống tham 

nhũng, THTKCP theo luật mới chưa kịp thời, chưa tổ chức được chuyên đề 

riêng, chỉ phổ biến, tuyên truyên lồng ghép nên hiệu quả chưa cao. Việc xây 

dựng kế hoạch, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng ở một số xã còn 

chưa cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập 

trung chỉ đạo thực hiện.  

Một số đơn vị, xã chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa coi 

trọng công tác tự kiểm tra nội bộ để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.  
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3. Nguyên nhân 

Luật phòng chống tham nhũng mới được ban hành, có nhiều nội dung đòi 

hỏi áp dụng các biện pháp tổng hợp, liên quan đến quy định của các văn bản 

pháp luật khác nhau, một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng chống 

tham nhũng còn chưa đồng bộ, nên việc triển khai thực hiện phổ biến, tuyên 

truyền ở địa phương chậm. 

Một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai dân chủ trong các lĩnh 

trong đó có các khoản huy động đóng góp của nhân dân... 

 4. Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới 

- Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về PCTN, THTKCLP, đặc biệt là những nội dung của Luật PCTN mới năm 

2018, gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm 

lo đời sống nhân dân và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng 

viên, nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện đồng 

bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định trong đó tập trung thực 

hiện tốt việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây 

dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chuyển đổi vị trí cán bộ, 

công chức, viên chức theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công 

khai tài sản thu nhập theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là các 

thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và "một cửa liên thông", áp dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giải 

quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật, có chất lượng các hồ sơ hành chính của công 

dân và tổ chức… 

- Tăng cường công tác  thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 

triển khai, thực hiện các quy định về công tác PCTN; chú trọng công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời 

những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu 

sót trong công tác quản lý trên các lĩnh vực; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức.  
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4. Tăng cường phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên 

trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát nhằm nâng cao ý thức trong đấu 

tranh PCTN; phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân dân, Ban Giám 

sát cộng đồng trong phát hiện, phòng ngừa các hành vi tham nhũng. 

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2019 trên địa bàn huyện, UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TTHU, TT HĐND huyện ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Quốc Lâm 
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1.4. Xây dựng lực lượng PCTN       

  * chưa thực hiện năm 2016       

1.5. Phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN       

  * chưa thực hiện năm 2016       

1.6. Sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thông tin báo cáo về 

PCTN 

3     

1.6.1 Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo 1     

  1.6.1.1. Thực hiện đầy đủ các hình thức báo cáo       

  1.6.1.2. Thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo       

1.6.2. Ban hành chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương 1     

1.6.3. Tổng kết 10 năm luật PCTN 1     

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG 

NGỪA 

30     

2.1. Việc thực hiện Công khai minh bạch 7     

2.1.1. Thực hiện công khai chính sách, pháp luật theo quy 

định 

1     
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2.1.2. Công khai minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa 

chọn trong năm 2015 

4     

  2.1.2.1. Công khai trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công 

2.1.2.2. Công khai trong lĩnh vực Tài chính và ngân 

sách nhà nước 

2.1.2.3. Công khai trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên 

2.1.2.4. Công tác cán bộ 

      

2.1.3. Việc kiểm tra, thanh tra về công khai, minh bạch 2     

2.2. Cải cách hành chính 6     

2.3. Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp 3     

2.3.1. Việc xây dựng, ban hành, công khai các quy định về quy 

tắc đạo đức ứng xử: 

1     

2.3.2. Việc thực hiện kiểm tra về quy tắc đạo đức ứng xử 1     

2.3.3. Việc phát hiện ra sai phạm về thực hiện quy tắc ứng xử 

có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

1     

2.4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, 

viên chức 

3     

2.4.1. Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn 1     

2.4.2. Kết quả của việc chuyển đổi 1     

2.4.3. Việc thanh tra, kiểm tra về việc chuyển đổi vị trí công tác 1     

2.5. Kê khai tài sản, thu nhập 5     

2.5.1. Việc triển khai thực hiện 1     

2.5.2. Kết quả kê khai 1     

2.5.3. Việc công khai bản kê khai 1     

2.5.4. Kết quả xác minh 2     

  2.5.4.1. Việc xác minh bản kê khai 

2.5.4.2. Kết quả xác minh bản kê khai 

      

2.6. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 3     

2.6.1. Việc thống kê các danh mục về định mức tiêu chuẩn 

theo quy định 

1     

2.6.2. Việc kiểm tra thực hiện các quy định về định mức tiêu 

chuẩn 

1     

2.6.3. Việc phát hiện sai phạm về định mức tiêu chuẩn 1     

2.7. Việc nộp lại quà tặng và tặng quà 3     

2.7.1. Việc kiểm tra thực hiện các quy định về nộp lại quà tặng 1.5     
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và tặng quà 

2.7.2. Việc phát hiện sai phạm về nộp lại quà tặng và tặng quà 1.5     

3. PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 25     

3.1. Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm 

tra nội bộ 

3     

3.1.1. Ban hành kế hoạch tự kiểm tra nội bộ 1     

3.1.2. Kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ 2     

3.2. Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh 

tra 

10     

3.2.1. Ban hành kế hoạch thanh tra       

  3.2.1.1. Về hình thức 

3.2.1.2. Về nội dung 

3.2.1.2.1. Xác định mục tiêu 

3.2.1.2.2. Xác định những nhiệm vụ và hoạt động cụ thể 

3.2.1.2.3. Giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

4 

    

3.2.2. Kết quả thực hiện công tác thanh tra 6     

  3.2.2.1. Kết quả triển khai kế hoạch thanh tra hành 

chính 

3.2.2.2. Kết quả thực kiện các cuộc thanh tra hành chính 

3.2.2.3. Kết quả thực hiện triển khai các cuộc thanh tra 

3.2.2.4. Kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện cơ chế, chính 

sách 

3.2.2.4.1. Tổng hợp các dạng, loại sai phạm trong quản 

lý qua công tác thanh tra 

3.2.2.4.2. Phát hiện các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính 

sách trong quản lý 

      

3.3. Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác giải 

quyết tố cáo tham nhũng 

8     

3.3.1. Số đơn tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền đã được 

giải quyết 

1     

3.3.2. Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác giải 

quyết tố cáo thuộc thẩm quyền 

2     

3.3.3. Khuyến khích, bảo vệ người tố cáo tham nhũng 2     

  3.3.3.1. Có các quy định rõ ràng về việc khuyến khích 

người dân tố cáo tham nhũng và bảo đảm bảo vệ họ khi 

tố cáo 

3.3.3.2. Có tính hiệu quả, tính thực tiễn áp dụng tại địa 
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phương. 

3.3.4. Khen thưởng người tố cáo tham nhũng 2     

3.4. Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác điều tra, 

truy tố, xét xử 

4     

4. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 25     

4.1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các hành vi tham 

nhũng 

4     

4.2. Xử lý các hành vi tham nhũng 21     

4.2.1. Xử lý người đứng đầu 6     

  4.2.1.1. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu 1     

  4.2.1.2. Xử lý kỷ luật người đứng đầu 1     

  4.2.1.3. Chuyển xử lý hình sự người đứng đầu 4     

4.2.2. Xử lý các hành vi tham nhũng 15     

  4.2.2.1. Xử lý hành chính 2     

  4.2.2 2. Chuyển xử lý hình sự 8     

  4.2.2.3. Xử lý về kinh tế 5     
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