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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 163 /BC-UBND

Thanh Thủy, ngày 03 tháng năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay
và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Thực hiện Văn bản số 209/TTr-PCTN ngày 13/6/2020 của Thanh tra tỉnh về
việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ năm 2013 đến nay,
UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định
của Trung ương, của Tỉnh về công tác PCTN, đồng thời ban hành các văn bản để
cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCTN cho phù hợp với tình
hình tại địa phương, cụ thể:
+ Năm 2013: Ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 về
phê duyệt chương trình công tác thanh tra, công tác PCTN năm 2013; ban hành
Kế hoạch công tác PCTN năm 2013.
+ Năm 2014: Ban hành Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 về
việc phê duyệt chương trình công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng năm 2014 theo quy định của Luật Thanh tra; Kế hoạch
số 102/KH-UBND ngày 25/01/2014 về công tác PCTN năm 2014.
+ Năm 2015: Ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15/12/2014
về phê duyệt chương trình công tác thanh tra, công tác PCTN năm 2015; Kế
hoạch số 87/KH-UBND ngày 26/01/2015 về công tác PCTN năm 2015.
+ Năm 2016: Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Chủ
tịch UBND huyện về phê duyệt chương trình công tác thanh tra, giải quyết đơn,
phòng chống tham nhũng năm 2016; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày
20/01/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 556/UBNDTTr ngày 25/5/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày
18/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý
vụ việc, vụ án tham nhũng.
+ Năm 2017: Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về phê
duyệt chương trình công tác thanh tra, công tác PCTN năm 2017; Kế hoạch số
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1758/KH-UBND ngày 30/12/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng; Văn
bản số 735/UBND-TTr ngày 30/6/2017 về việc triển khai đánh giá công tác
PCTN năm 2017.
+ Năm 2018: Ban hành Quyết định số 4116/QĐ-UBND ngày 14/12/2017
về phê duyệt chương trình công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết
đơn, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 170/KH-UBND
ngày 23/02/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số
171/KH-UBND ngày 23/2/2018 về thực hiện Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Quyết định số
1131/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2018; Văn bản số 506/UBND-TTr ngày 14/5/2018 yêu
cầu các phòng, ngành, đơn vị, các xã, thị trấn, các trường Mầm non, Tiểu học,
THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018
của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Văn bản số
813/UBND-TTr ngày 30/7/2018 yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, các xã, thị
trấn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện triển khai thực
hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.
+ Năm 2019: Ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 14/12/2018
về phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, công tác PCTN năm 2019; Kế
hoạch số 98/KH-UBND ngày 25/01/2019 về công tác phòng, chống tham
nhũng; 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; 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; 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;
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/CTTTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
+ 6 tháng đầu năm 2020: Ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày
13/12/2019 về phê duyệt chương trình công tác thanh tra, công tác PCTN năm
2020; ban hành Kế hoạch số 2872/KH-UBND ngày 27/12/2019 về công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2020.
2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
Hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo phòng Tư pháp ban hành kế hoạch
theo dõi tình hình thực thi pháp luật để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất
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cập trong thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật,
hiệu quả điều chỉnh của pháp luật nhằm kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu
quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành. Cụ thể:
Năm 2013 ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 18/3/2013 về theo
dõi tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn huyện năm 2013; năm 2014 ban hành Kế
hoạch số 199/KH-UBND ngày 06/3/2014; năm 2015 ban hành Kế hoạch số
1167/KH-UBND ngày 10/02/2015; năm 2016 ban hành Kế hoạch số 35/KHUBND ngày 11/01/2016 về công tác theo dõi thi hành pháp luật; năm 2018 ban
hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10/01/2018 về công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018,
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/01/2018 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Kế hoạch số 203/KHUBND ngày 5/3/2018 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 20142018; năm 2019 ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/01/2019 và 6
tháng đầu năm 2020 đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/01/2020
về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình
thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày
08/01/2020 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật năm 2020; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 10/02/2020 về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020
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, gồm Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày
14/01/2015 về phê duyệt quy ước thực hiện nếp sống văn hóa xã Bảo Yên (được
thay thế Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện) và
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc ban hành quy chế
hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông của UBND huyện (được thay thế Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày
30/10/2018 của UBND huyện); ban hành Quyết định 562/QĐ-UBND ngày
01/3/2019 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.
3. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN; phát huy vai trò,
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác truyền thông về PCTN
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được phòng Tư pháp,
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc
huyện và các tổ chức chính trị, đoàn thể triển khai thực hiện thường xuyên ở tất cả
các cấp, các ngành. Nội dung trọng tâm của việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN.
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Hàng năm UBND huyện đều ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật, cụ thể:
Năm 2013 ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 24/01/2013; năm 2014
ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/02/2014 về phổ biến giáo dục
pháp luật; năm 2015 ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/3/2015;
năm 2016 ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPBGDPL ngày 11/4/2016; năm
2017 ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 16/02/2017; năm 2018 ban hành
Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 06/02/2018; năm 2019 ban hành Kế hoạch số
103/KH-UBND ngày 29/01/2019; 6 tháng đầu năm 2020 ban hành Kế hoạch số
144/KH-UBND ngày 10/02/2020 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa
giải ở cơ sở, Kế hoạch số 01/KH-HĐPB ngày 02/3/2020 về hoạt động phối hợp
phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2020 và 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 về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021.
Kết quả từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện và UBND
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức được 838 hội nghị tuyên truyền, phổ
biến lồng ghép các nội dung về chính sách, pháp luật, trong đó có nội dung về công
tác PCTN với 70.933 lượt người tham gia; nhận và cấp phát 82.200 cuốn sách, tài
liệu pháp luật.
4. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng
- Về công khai minh bạch trong hoạt động của 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.
Hàng năm, ban hành các Quyết định về công khai về dự toán thu, chi ngân
sách như: Năm 2013 công khai dự toán thu, chi ngân sách tại Quyết định số
3088/QĐ-UBND ngày 27/12/2012; năm 2014 công khai dự toán thu, chi ngân
sách tại Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 26/12/2013; năm 2015 công khai
dự toán thu, chi ngân sách tại Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 25/12/2014;
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năm 2016 công khai dự toán thu, chi ngân sách tại Quyết định số 5262/QĐUBND ngày 25/12/2015; năm 2017 công khai dự toán thu, chi ngân sách tại
Quyết định số 4475/QĐ-UBND ngày 16/12/2016; năm 2018 công khai dự toán
thu, chi ngân sách tại Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 21/12/2017; năm
2019 công khai dự toán thu, chi ngân sách tại Quyết định số 2947/QĐ-UBND
ngày 19/12/2018; năm 2020 công khai dự toán thu, chi ngân sách tại Quyết định
số 2974/QĐ-UBND ngày 19/12/2019.
UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện công
khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, hình thức công khai là niêm
yết tại Trụ sở các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư và trên hệ thống Đài truyền
thanh huyện, xã.
- Việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Hàng năm yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện rà soát, triển
khai thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, điều chỉnh, bổ sung quy chế
chi tiêu nội bộ để đảm bảo về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan
hành chính, các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước theo các quy
định hiện hành và thực hiện công khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan, đơn vị. Ban hành chương trình
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
huyện làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động cho
phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện Luật thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí.
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 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; kiên quyết xuất toán những
khoản chi không đúng chế độ, định mức, không đúng mục đích, không đúng
đối tượng.
Từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện tiết kiệm trong
công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, trong thẩm định, phê duyệt dự án,
trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và tiết kiệm chi thường
xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương số tiền là 19.310.115.000đ.
- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử
Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội
vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc
trong bộ máy chính quyền địa phương, Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày
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12/9/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, ngày 03/10/2017
UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 về
chuẩn mực đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện;
đồng thời ban hành Văn bản số 1601/UBND-NV ngày 29/12/2017 về việc thực
hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày
01/7/2019 của UBND huyện về việc 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; Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 21/9/2019 của UBND
huyện về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi
đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.
- Việc chuyển đổi vị trí công tác
Hàng năm chỉ đạo phòng Nội vụ huyện tiến hành rà soát lập danh sách
những vị trí cần chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP
ngày 27/10/2007 của Chính phủ, 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.
Kết quả từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện điều động,
chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 công chức huyện, xã thuộc các lĩnh vực như:
Địa chính, tài chính, thanh tra... theo danh mục những vị trí phải chuyển đổi.
- Việc thực hiện cải cách hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ trong
quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng,
ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành
chính giai đoạn và hàng năm, cụ thể: UBND huyện ban hành Kế hoạch số
448/KH-UBND ngày 30/5/2012 về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015;
Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 30/12/2015 về cải cách hành chính nhà nước
huyện Thanh Thuỷ giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1276/KH-UBND ngày
12/10/2016 thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách
thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ giai đoạn 2016 - 2020; Kế
hoạch số 383/KH-UBND ngày 24/4/2013 về thông tin, tuyên truyền công tác cải
cách hành chính nhà nước huyện Thanh Thủy giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch số
1492/KH-UBND ngày 30/12/2015 về thông tin, tuyên truyền về công tác cải
cách hành chính nhà nước huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016 – 2020… và Kế
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hoạch CCHC hàng năm như: Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/01/2013 về
cải cách hành chính nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2013; Kế hoạch số
1587/KH-UBND ngày 31/12/2013 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2014; Kế hoạch số 1500/KH-UBND ngày
31/12/2014 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Thanh
Thủy năm 2015; Kế hoạch số 1493/KH-UBND ngày 30/12/2015 về thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2016; Kế hoạch
số 1731/KH-UBND ngày 26/12/2016 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2017; Kế hoạch số 1566/KH-UBND ngày
25/12/2017 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Thanh
Thủy năm 2018; Kế hoạch số 1418/KH-UBND ngày 20/12/2018 về thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2019; Kế hoạch
số 36/KH-UBND ngày 08/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2020 và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về
CCHC với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Với mục tiêu đẩy mạnh, triển khai và khai thác có hiệu quả ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt
động của các cơ quan nhà nước, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, các xã, thị
trấn triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý, điều hành văn bản và Kế
hoạch số 957/KH-UBND ngày 30/8/2018 về ứng dụng và phát triển công nghệ
thông tin năm 2019.
Hiện nay 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc trả lương qua tài
khoản cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
- Việc kê khai tài sản thu nhập
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chỉ thị số 33CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐCP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.
Từ năm 2013 đến năm 2018, tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản đã
thực hiện kê khai là 2.702 người/2.702 người = 100% (năm 2013 là 437 người,
năm 2014 là 457 người, năm 2015 là 448 người, năm 2016 là 454 người, năm
2017 là 459 người, năm 2018 là 447 người, riêng năm 2019 chưa kê khai tài sản,
thu nhập do chưa có Nghị định hướng dẫn về kiểm soát kê khai tài sản thu nhập).
Việc công khai các bản kê khai đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện bằng các
hình thức như niêm yết tại cơ quan, đơn vị hoặc công khai tại buổi họp cuối năm
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theo quy định. Qua thời gian công khai, không có ai có ý kiến thắc mắc hay kiến
nghị gì liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập.
5. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN
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.
6. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
không phát hiện các vụ việc liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, năm 2018
qua quá trình điều tra của Công an tỉnh, đã có 04 cán bộ, công chức thuộc
UBND huyện bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra các hành vi liên quan
trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra bổ
sung để xét xử theo quy định.
7. Kết quả tổ chức, hoạt động trong việc phối hợp với các cơ quan
chức năng trong PCTN
Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp theo
Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 nhằm tăng cường tuyên truyền,
vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phản biện
xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng,
đồng thời động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố
cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
Đồng thời chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các
cơ quan trong khối Nội chính như Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án
nhân dân huyện nhằm tăng cường phối hợp giải quyết vụ án, vụ việc về tham
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nhũng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, không có
vùng cấm, không có ngoại lệ.
8. Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám
sát, thanh tra, kiểm toán
a. Các cuộc do Trung ương thực hiện
Từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan Trung ương đã thực
hiện 06 cuộc giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại huyện, cụ thể:
- Về giám sát: 02 cuộc (gồm: Năm 2016 là 01 cuộc của Ban chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng, nội dung giám sát việc thanh tra vụ việc,
khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức
tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn huyện từ ngày 01/1/2011 đến hết ngày
30/6/2016 và Năm 2018 là 01 cuộc của Ủy ban quốc gia về thanh niên, nội dung
giám sát việc thực hiện pháp luật và chính sách đối với thanh niên).
- Về thanh tra: 03 cuộc (Năm 2018 gồm 02 cuộc: 01 cuộc thanh tra của
Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu
tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Thanh Thủy
giai đoạn từ 01/01/2006-31/12/2017, Đoàn thanh tra tiến hành làm việc trực tiếp
để nghe báo cáo của UBND huyện, thu thập hồ sơ liên quan và yêu cầu giải
trình cụ thể các nội dung liên quan, Đoàn không tiến hành kiểm tra, xác minh và
01 cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, nội dung thanh tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức;
xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng
ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó và
việc ký hợp đồng lao động công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan
hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện. Năm 2019 có
01 cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động, TB&XH, nội dung thanh tra công
tác quản lý và lập hồ sơ chất độc đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ
của họ).
- Về kiểm toán: 01 cuộc năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII,
nội dung kiểm toán tình hình quản lý tài chính ngân sách, tài sản công năm 2018.
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận sau giám sát, thanh tra, kiểm
toán của các cơ quan Trung ương, cụ thể: Đã thu hồi và nộp vào ngân sách nhà
nước số tiền là 180.685.000đ do chi sai và kinh phí thừa; giảm dự toán, thanh
toán năm sau là 7.952.135.000đ (gồm chi thường xuyên là 7.896.399.000đ, chi
ĐTXD là 55.736.000đ) theo kết luận của Kiểm toán nhà nước. Thực hiện tạm
dừng chi trả đối với 31 trường hợp con đẻ người hoạt động kháng chiến không
đủ điều kiện để hưởng chế độ chất độc hóa học theo Kết luận số 566/KL-TTr
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ngày 21/11/2019 của Thanh tra Bộ Lao động, TB&XH về việc thực hiện chính
sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
b. Các cuộc giám sát, thanh tra, kiểm tra do cấp tỉnh thực hiện
Từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan cấp tỉnh đã thực
hiện 09 cuộc, gồm: Giám sát 04 cuộc, kiểm tra 02 cuộc và thanh tra 04 cuộc.
Hiện nay các cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra, giám sát đều đã thực hiện
nghiêm túc các kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Cụ thể:
- Kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền là 443.408.200đ, đã
thu hồi 403.655.200đ, còn 39.753.000đ theo kết luận của Sở Kế hoạch đầu tư
năm 2019 tại UBND các xã Tu Vũ, Đồng Trung chưa thu hồi được do các gói
thầu chưa được bố trí vốn thanh toán nợ và nhà thầu gặp một số khó khăn do đại
dịch Covid 19 nên chưa thực hiện được theo kết luận. (Tại các Kết luận thanh
tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện Luật tiếp công
dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng; Kết luận của
Thanh tra Sở Tài chính về thanh tra ngân sách cấp huyện, cấp xã và Kết luận
của Thanh tra Sở Kế hoạch đầu tư về việc thực hiện đầu tư công, Luật đấu thầu)
- Kiến nghị giảm trừ khi quyết toán là 429.025.956đ, đã giảm trừ
429.025.956đ.
c. Việc thực hiện các kiến nghị, kết luận do UBND huyện thực hiện
Từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã triển khai thực
hiện 29 cuộc thanh tra, nội dung thanh tra trên các lĩnh vực như: Thanh tra trách
nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật Tiếp công
dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN; thanh tra việc thực hiện Luật
ngân sách; thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu tại các đơn vị
trường học; việc quản lý, sử dụng đất đai...
Qua thanh tra trên các lĩnh vực đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà
nước số tiền là 404.298.720đ do thi công thiếu khối lượng so với thực tế, đã thu
hồi 404.298.720đ; kiến nghị giảm trừ khi quyết toán số tiền là 73.041.954đ, đã
giảm trừ 73.041.954đ.
Đến nay các cơ quan, đơn vị được thanh tra đều đã có báo cáo kết quả
thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh tra theo quy định.
II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Luật phòng chống tham
nhũng, THTKCP theo luật 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
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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.
- Việc thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ
quan, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Việc tiếp cận thông tin của người dân, doanh
nghiệp chưa được bảo đảm; một số quy định của Luật PCTN về công khai, minh
bạch chưa được thực hiện đầy đủ như: công khai quy hoạch sử dụng đất, công
khai giá đất; công khai dự phòng ngân sách; công khai đầu tư, mua sắm công;
công khai công tác cán bộ; công khai hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và kết luận thanh tra.
- Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu
quả thấp, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức
(lý do chưa kiểm soát được tài sản trong xã hội, việc kiểm tra, xác minh để bảo
đảm tính trung thực của việc kê khai còn ít); việc chuyển đổi vị trí công tác của
cán bộ, công chức, viên chức.
- Chưa huy động được sức mạnh to lớn của quần chúng trong công tác
phòng chống tham nhũng. Thiếu cơ chế giám sát có hiệu lực, hiệu quả Hội đồng
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của bộ
máy nhà nước nói chung và hoạt động PCTN nói riêng.
- Công tác tự phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng còn chưa nhiều.
2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Về khách quan
Công tác PCTN là công việc khó khăn, phức tạp. Cơ chế chính sách và việc
ban hành các văn bản pháp luật còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời, chưa thống nhất,
còn chồng chéo, nhiều sơ hở nhưng chậm được xem xét sửa đổi, bổ sung thay thế;
hướng dẫn chưa kịp thời, một số quy định của Nhà nước ban hành không còn phù
hợp với tình hình thực tiễn do đó khi áp dụng gặp nhiều khó khăn.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa được
phân định rõ ràng, cụ thể, còn trùng lắp dẫn tới hiệu lực của các cơ quan Nhà
nước chưa cao.
Các quy định liên quan đến việc công khai, minh bạch trong các hoạt
động của cơ quan, tổ chức; quy định về việc công khai, minh bạch về tài sản và
thu nhập của cán bộ, công chức còn mang tính hình thức; các quy định về
chuyển đổi vị trí công tác còn nhiều vướng mắc; quy định về trách nhiệm giải
trình của người có chức vụ, quyền hạn chưa rõ ràng...
- Về chủ quan
Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, người đứng đầu đơn vị còn chưa nhận
thực đầy đủ về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực; chưa
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làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền các quy định về PCTN,
lãng phí chưa thường xuyên, liên tục; nhận thức của một bộ phận cán bộ còn
chưa đúng về công tác PCTN lãng phí do đó trong công tác chỉ đạo điều hành
còn hạn chế.
Thủ trưởng một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm việc quản lý, sử dụng
kinh phí, tài sản, phương tiện, đất đai theo đúng các quy định của Nhà nước;
chưa nhận thức đầy đủ về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan,
đơn vị theo quy định.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được thường trực Huyện ủy,
UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, bước đầu đã mang lại hiệu
quả tích cực so với yêu cầu đề ra. Hàng năm đã ban hành các kế hoạch phòng,
chống tham nhũng, chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nội dung về công tác phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, lãng phí; công tác phát hiện, xử lý vụ
việc, vụ án tham nhũng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các phòng, ngành,
cơ quan, đơn vị trên địa huyện, đã phát huy được vai trò cả hệ thống chính trị và
của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,
lãng phí.
Chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng,
lãng phí theo quy định của pháp luật. Trong đó tập trung vào chỉ đạo, thực hiện
các biện pháp công khai minh bạch trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh
vực công tác dễ xẩy ra tham nhũng, lãng phí như: lĩnh vực quản lý tài chính, ngân
sách, các loại quỹ đóng góp tự nguyện; quản lý đất đai; quản lý đầu tư xây dựng
cơ bản; công tác cải cách thủ tục hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông”…
Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
trong thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố
cáo của công dân luôn được chú trọng thực hiện và giải quyết kịp thời, đã góp
phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.
Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tình hình tham
nhũng có xảy ra trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách. Việc phát hiện các
hành vi tham nhũng còn chưa kịp thời, để vụ việc sai phạm gây hậu quả nghiêm
trọng, ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài chính
ngân sách của cấp huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
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IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Công tác PCTN cần phải được quan tâm đúng mức, phải được coi là một
trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu
cơ quan, đơn vị.
Cấp ủy, chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức,
đảng viên, nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm,
chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác PCTN, lãng phí
ngay tại cơ quan, đơn vị.
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 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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- 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 tổng kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ năm
2013 đến 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện, UBND huyện Thanh Thủy
trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Thanh tra tỉnh;
- TTHU, TT HĐND huyện ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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