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BÁO CÁO  

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 

 

Thực hiện kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2019 và cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, 

UBND huyện tổng hợp, báo cáo kết quả như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

          Trong năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN)          

trên địa bàn huyện được quan tâm chú trọng, với sự vào cuộc, quyết sự cố gắng 

của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, và nhất là vai trò quan trọng 

của quần chúng, nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những 

chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, công chức cơ bản 

có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, được 

nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và 

phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. 

Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban 

chuyên môn của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm túc 

việc phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời 

những kiến nghị chính đáng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.  

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

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

UBND huyện 

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

Trong năm 2019, UBND huyện đã quán triệt, phổ biến và ban hành kế 

hoạch, chỉ đạo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm 

túc nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về 

PCTN. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã thực hiện kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 về công 

tác PCTN. Ngoài ra, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 

23/5/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí;  Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 

09/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
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tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo quy định. 

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 tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể 

chế chính sách quản lý kinh tế xã hội trên các lĩnh vực đời sống xã hội; quy định 

về quyền hạn trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

trách nhiệm được giao; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực 

kinh tế xã hội đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, 

quản lý ngân sách để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện góp phần phòng 

ngừa tiêu cực tham nhũng. 

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

Việc tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham 

nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được các phòng, ban 

thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan và Chi bộ hàng tháng; bằng hình 

thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là các chủ trương, 

Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng. Qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất cáo trong nhận thức và 

hành động về công tác PCTN của cán bộ, công chức trong toàn huyện. 

1.4. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra  

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 

PCTN; Trong năm 2019 đã tiến hành 05 cuộc thanh tra trong đó: Thanh tra hành 

chính 04 cuộc và 01 cuộc thanh tra đột xuất, cụ thể: 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng kinh phí 

ngân sách thanh toán lương; đồng thời đề nghị thanh toán chế độ BHXH cho 

giáo viên, nhân viên tại các trường trên địa bàn xã Cà Ná và xã Phước Diêm, 

qua thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 75.724.874 đồng do chi lương trùng với 

chi trả Bảo hiểm Xã hội; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu 

trưởng và Kế toán các trường trong việc thanh toán lương trùng với thanh toán 

chế độ BHXH cho giáo viên và nhân viên. 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng kinh phí 

ngân sách thanh toán lương; đồng thời đề nghị thanh toán chế độ BHXH cho 

giáo viên, nhân viên tại các trường trên địa bàn xã Nhị Hà và xã Phước Hà, qua 

thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 55.644.029 đồng do chi lương trùng với chi 

trả Bảo hiểm Xã hội; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng 

và Kế toán các trường trong việc thanh toán lương trùng với thanh toán chế độ 

BHXH cho giáo viên và nhân viên. 

-  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng kinh phí 

ngân sách thanh toán lương; đồng thời đề nghị thanh toán chế độ BHXH cho 

giáo viên, nhân viên tại các trường trên địa bàn xã Phước Dinh và xã Phước 

Nam, qua thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 122.628.442 đồng do chi lương 
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trùng với chi trả Bảo hiểm Xã hội; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 

Hiệu trưởng và Kế toán các trường trong việc thanh toán lương trùng với thanh 

toán chế độ BHXH cho giáo viên và nhân viên. 

-  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng kinh phí 

ngân sách thanh toán lương; đồng thời đề nghị thanh toán chế độ BHXH cho 

giáo viên, nhân viên tại các trường trên địa bàn xã Phước Minh và xã Phước 

Ninh, qua thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 54.843.318 đồng do chi lương trùng 

với chi trả Bảo hiểm Xã hội; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu 

trưởng và Kế toán các trường trong việc thanh toán lương trùng với thanh toán 

chế độ BHXH cho giáo viên và nhân viên. 

- Thanh tra đột xuất theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 

của Chủ tịch UBND huyện về việc thanh tra việc giải quyết công nhận quyền sử 

dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Công Ngụ và hộ bà Đinh Thị Liên. Qua thanh 

tra kiến nghị không công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Công 

Ngụ và hộ bà Đinh Thị Liên với diện tích lần lượt là 9.011m
2
 và 4.761m

2 
; kiểm 

điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã, Hội đồng xét duyệt nguồn gốc 

đất xã Phước Minh trong việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, 

không kiểm tra hiện trạng trên đất, không xác minh các hộ dân có liên quan đến 

giấy mượn đất do ông Nguyễn Công Ngụ cung cấp. 

1.5. Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể luôn quan tâm tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, tham gia giám sát các 

hoạt động phòng chống tham nhũng, vận động người dân tham gia phát hiện, tố 

cáo các hành vi tham nhũng. Các Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở các 

cơ quan, đơn vị đã giúp phát huy tốt hơn vai trò giám sát của xã hội, góp phần 

hạn chế tiêu cực, tham nhũng. 

1.6. Thực hiện công tác thông tin báo cáo về PCTN 

UBND huyện thông qua hàng quý, 6 tháng và cuối năm đều có sơ, tổng 

kết và đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo Thông tư số 

03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ như báo cáo số: 146/BC-UBND 

ngày 13/6/2019 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo số 241/BC-UBND ngày 

16/9/2019 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; 

báo cáo số 304/BC-UBND ngày 13/11/2019 về công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; báo cáo số 111/BC-

UBND ngày 13/5/2019 của UBND huyện về báo cáo công tác phòng chống 

tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019; báo cáo số 249/BC-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện về báo cáo 

công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 

3 tháng cuối năm 2019; báo cáo số 356/BC-UBND ngày 18/12/2019 về công tác 

phòng chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của 

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

2.1. Bảo đảm công khai, minh bạch  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các 

quy định về những nội dung công việc phải công khai niêm yết tại cơ quan như: 

Công khai dự toán kinh phí hoạt động ngân sách Nhà nước cấp và quyết toán 

kinh phí hoạt động thường xuyên. Công khai, minh bạch trong mua sắm công và 

xây dựng cơ bản của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thanh tra 

huyện thực hiện việc công khai theo quy định của pháp luật như: Quyết định 

thanh tra, Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý về thanh tra, Quyết định giải 

quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 

tố cáo. Hình thức công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật PCTN… 

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách: chủ động xây dựng các quy định cụ 

thể về tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

cấp, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong mua sắm trang thiết bị, tài sản từ 

ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp. Căn cứ quyết định phân bổ, giao 

dự toán thu, chi ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị quyết định phân bổ dự toán thu, chi và công khai số liệu dự toán và quyết 

toán đúng theo quy định tại Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính; niêm 

yết công khai tại cơ quan, thông tin trên mạng nội bộ và thông qua hội nghị cán 

bộ, công chức. 

Trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

địa chất, môi trường được công khai, minh bạch trong các dự án, đầu tư, hoạt 

động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước như: công khai quy hoạch chi tiết và 

việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở; thực hiện niêm yết công 

khai Bộ thủ tục hành chính về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian thực 

hiện, phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND 

huyện, UBND các xã. Thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các giải pháp trong quản lý và cấp phép tài nguyên khoáng 

sản, các ngành chức năng có nhiệm vụ được phân công rà soát các hoạt động 

khai thác tài nguyên, khai khoáng phải tuân thủ theo trình tự quy hoạch, đảm 

bảo điều chỉnh quy hoạch theo hướng sử dụng đất có hiệu quả kinh tế và đảm 

bảo sự thống nhất giữa các quy hoạch trong vùng. 

2.2. Công tác cải cách hành chính năm 2019  

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 trong quản lý hành chính, tại các cơ quan, đơn vị hầu hết đều sử dụng 

phần mềm TD – Office trong xử lý công việc, góp phần giảm chi phí đáng kể, 

công việc được giải quyết nhanh, gọn hơn. 

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và công khai kết quả các thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai, đầy đủ tất cả 
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các thủ tục hành chính tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị và lên Trang tin điện tử. 

Có hòm thư góp ý và mẫu phiếu đánh giá thái độ phục vụ của công chức trước 

và sau khi thực hiện các giao dịch hành chính.  

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính như chất lượng tham mưu, 

chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, đeo thẻ của cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua được thực hiện 

nghiêm túc, có chuyển biến tích cực, số lượng công chức, viên chức vi phạm giờ 

giấc làm việc giảm đáng kể. 

2.3. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên 

chức 

Thực hiện 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, 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. Trong kỳ đã điều động cán bộ, công chức, viên chức: 09 trường hợp của 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và truyền thanh; quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm: Bổ nhiệm lại cấp huyện (02 trường hợp trường học), bổ nhiệm CBQL 

giáo dục (09 trường hợp), điều động và bổ nhiệm (02 trường hợp), 07 trường 

hợp phụ trách kế toán các xã, 01 chỉ huy phó quân sự, 01 phó Trưởng Công an 

xã, 01 Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam; miễn nhiệm: 01 phó Chủ tịch 

UBND xã Phước Nam, 01 chỉ huy trưởng quân sự xã, 01 phó Công an xã.  

2.4. Thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản và thu nhập năm 

2019 

Đã triển khai cho các đối tượng cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài 

sản, thu nhập thực hiện kê khai theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 

số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đạt tỷ lệ 100% Cán bộ, công 

chức thuộc diện kê khai đã hoàn thành việc kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và 

báo cáo định kỳ về kết quả kê khai theo quy định. Cụ thể: năm 2018: 311 người; 

số người đã kê khai 311 người trong đó: số người công khai theo hình thức niêm 

yết 139  người, số người công khai theo hình thức cuộc họp 172 người, UBND 

huyện đã tổng hợp kết quả báo cáo về Thanh tra tỉnh theo qui định. 

2.5. Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

- Về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, gắn với kết quả thực hiện 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các 

phòng, ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 899/QĐ-

UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện về việc giao quyết định dự toán thu 

chi ngân sách cấp huyện năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 

thuộc huyện. 

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, 

đạo đức công vụ của cán bộ, công chức: Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-

BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
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viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đã xây dựng và thực hiện công khai những quy định về quy tắc ứng xử 

của cán bộ, công chức trong làm việc, tiếp xúc, giải quyết công việc cho công 

dân, tổ chức, doanh nghiệp và luôn xem đây là một trong những tiêu chuẩn để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, đồng thời phục vụ cho công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng 

và đảng viên hàng năm. 

-Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng: Hàng năm, căn cứ văn bản 

của UBND tỉnh yêu cầu báo cáo việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng 

trong dịp tết Nguyên đán theo quy định tại Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 

10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện đã quán triệt đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và giao Thanh tra huyện theo dõi, nắm tình hình, 

tuy nhiên không phát hiện trường hợp nào tặng quà, nhận quà tặng trái quy định 

của pháp luật và không có trường hợp nào nộp lại quà tặng.  

-Việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ: 

Thực hiện Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh 

Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện 

giao Phòng Nội Vụ theo dõi, quản lý, đánh giá cán bộ, công chức trong thực 

hiện nhiệm vụ. Các phòng, ban, UBND các xã đã thực hiện đánh giá từng công 

chức, hàng tháng, quý, năm và niêm yết công khai tại đơn vị trên cơ sở theo quy 

định theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng đã ban hành; chú trọng và thực hiện 

trách nhiệm giải trình, theo định kỳ hoặc khi có vụ việc phát sinh thì yêu cầu cán 

bộ, công chức phải có giải trình và công khai kết quả giải trình để theo dõi, đồng 

thời xử lý kịp thời nếu có vi phạm, góp phần nâng cao việc thực hiện trách 

nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ tại đơn vị.  

2.6. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách 

Trong năm 2019 không xảy ra trường hợp nào tham nhũng trên địa bàn 

huyện nên không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý. 

2.7. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng 

 Trong năm 2019, trên địa bàn huyện chưa phát hiện, xem xét, xử lý các 

vụ án tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra. 

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

Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng nên trong kỳ chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng. 

4. Kết quả thực hiện xử lý tham nhũng: Trong năm 2019,  không phát 

hiện các trường hợp tham nhũng, do đó không tiến hành xử lý trách nhiệm. 

III. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT  

1. Đánh giá chung tiến triển công tác PCTN 2019: 
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Uỷ ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác 

phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong 

việc chỉ đạo và điều hành; qua đó, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng công chức, viên 

chức, như: Công tác cải cách hành chính phục vụ phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, đã được quan tâm triển khai, kịp thời toàn diện trên các lĩnh vực, nhất 

là việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; tổ chức bộ máy được kiện toàn, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chính sách quản lý tài 

chính công đúng theo quy định; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức được công khai, minh bạch trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở để các tổ chức, cá nhân theo 

dõi, thực hiện và giám sát; triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử và 

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được 

đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được tăng cường; công tác 

thông tin tuyên truyền luôn thường xuyên, đổi mới về nội dung và chất lượng, 

góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; hiệu lực, hiệu quả 

quản lý hành chính nhà nước của hệ thống hành chính được nâng lên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại như: công khai, minh 

bạch, dân chủ trên một số lĩnh vực hoạt động còn hạn chế (nhất là trong lĩnh vực 

quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản.... Trách nhiệm của 

người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham 

nhũng chưa được quan tâm đúng mức, thường xuyên và chưa quyết liệt; công 

tác kiểm tra, xác minh về kê khai tài sản chưa chủ động. Công tác cải cách hành 

chính ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm. Công tác giám sát, tự kiểm tra, 

thanh tra trong nội bộ ngành ở một số nơi còn hạn chế. 

2. Giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác 

PCTN: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW 

ngày 07/01/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, 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 và kiểm soát kê khai tài sản; các quy định về công khai minh bạch 

của Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

nhũng… 

- Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường 

công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi các văn bản không 

còn phù hợp; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, 

thường xuyên rà soát, sửa đổi các định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp. 
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đối với lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng 

như quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, khoáng sản; đầu 

tư xây dựng, mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; tín dụng - 

ngân hàng; công tác cán bộ. 

- Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối 

với cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính. Nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu, gương mẫu trong công 

tác phòng, chống tham nhũng./. 

Tài liệu đính kèm:  

- Bảng tự chấm điểm theo Bộ chỉ số được phê duyệt tại Quyết định số  

312/QĐ-TTCP  ngày 04/5/2020  của Tổng Thanh tra Chính phủ; 

- Các biểu mẫu thống kê theo quy định; 

- Hồ sơ, tài liệu chứng minh: đăng trên website cổng thông tin điện tử của 

UBND huyện Thuận Nam. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c) 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- VP CU & CQ huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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