
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Thuận Nam, ngày      tháng    năm 2021 
  

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021 

và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 512/TTT-PCTN ngày 19/8/2019 của Thanh tra tỉnh 

về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, 

 Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN 

Trong Quý I năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 

26/9/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021, Văn bản số 1120/UBND-TCNNC ngày 06/4/2020 

về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 – 2021, Văn bản số 677/TTT-GSKT ngày 15/12/2020 của 

Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Trên cơ 

sở đó, Ủy ban nhân dân ban hành Văn bản số 3703/UBND-TH ngày 21/12/2020 

về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Báo cáo số 78/BC-

UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện về việc tổng kết Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 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 thực hiện thông 

qua các buổi sinh hoạt cơ quan và Chi bộ hàng tháng, bằng hình thức tuyên 

truyền miệng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các chủ trương, Chỉ thị, Nghị 

quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng. Thông qua đó đã  nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã và Nhân dân đối với công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Xác định rõ trách nhiệm của người đứng 

đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc; Kịp thời đấu tranh ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện. 

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

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 
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Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn 

huyện tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trên lĩnh vực hoạt động của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, theo quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện việc 

công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các phương tiện 

thông tin về Chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc, công bố và công 

khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, công tác 

PCTN; thực hiện công khai về công tác quy hoạch sử dụng đất, công khai tài 

chính ngân sách, công tác tuyển dụng theo quy định của pháp luật.  

Trong lĩnh vực thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thanh tra 

huyện thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt; đôn đốc 

sau kết luận thanh tra; công khai kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu 

nại, kết luận giải quyết tố cáo theo quy định.  

b) Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp 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, 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.  

Trong Quý I năm 2021, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các 

xã, duy trì thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cải tiến 

tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, thái độ phục vụ 

người dân được tốt hơn. Trong kỳ  chưa có trường hợp nào vi phạm về giờ giấc 

làm việc.  

c) Tuyển dụng chuyển đổi vị trí công tác: Thực hiện Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về 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 trong Quý I năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện chưa 

có trường hợp nào luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. 

d) Xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị luôn tuân thủ các tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ do Nhà nước quy định. Thẩm tra việc quy định chế độ, 

định mức tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy định của Nhà nước về chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn. Theo đó, hầu hết Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND huyện về việc giao quyết định dự toán thu chi ngân sách 

cấp huyện năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc huyện. 
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e) Việc thực hiện cải cách hành chính: 

Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện cơ chế “Một 

cửa” một cửa liên thông. Nhiều lĩnh vực đã thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Hiện nay, Uỷ 

ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện Uỷ ban 

nhân dân các xã, rà soát, cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc công tác 

công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình bằng 

hình thức niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện, UBND xã; 

đồng thời, UBND huyện đã cập nhật và công khai 296 thủ tục hành chính trên 

21 lĩnh vực thuộc chức năng quản lý cấp huyện.  

Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc: Trong kỳ 

chưa phát hiện và không tiếp nhận kiến nghị nào của người dân và doanh nghiệp 

về nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.  

g) 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 phụ trách: Trong kỳ 

trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ việc, hành vi tham nhũng cần xem xét, xử lý 

trách nhiệm. 

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Không 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát 

của cấp uỷ, tổ chức đảng: Không 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Không  

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Không 

- Kết quả điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng: Không 

Tóm lại trong Quý I năm 2021, trên địa bàn huyện chưa phát hiện, xem 

xét, xử lý các vụ án tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra. 

5. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm: 

Trong Quý I năm 2021, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực huyện 

ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, chủ 

động xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện PCTN 

gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến các phòng, ban và UBND xã 

thực hiện; nên trong kỳ, tình hình tham nhũng trên địa bàn huyện chưa xảy ra; 

nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được 

nâng lên; Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị 

trong phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 
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hà cho người dân; cán bộ, công chức, đã có những chuyển biến tích cực cả về 

nhận thức và hành động, nâng cao ý thức rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối 

sống.  

b) Hạn chế: 

- Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chưa thật chủ động. 

- Trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao. 

II. Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021 

1. Tiếp tục tuyên truyền luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị 

định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

 2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; không ngừng quan tâm đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao 

về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN. 

3. Đề cao vai trò, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện phân công, phân 

cấp rõ ràng và quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động 

quản lý. 

4. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực để chủ động phòng 

ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực 

nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao; trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực 

hiện nhiệm vụ PCTN; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra 

tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình quản lý./. 

 (Gửi kèm thống kê số liệu) 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- TT huyện uỷ (báo cáo); 

- TT. HĐND huyện (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ  
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THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU 

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ I NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày     /3 /2021 của UBND huyện Thuận Nam) 

 

 Công tác phòng chống tham nhũng   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN Hình thức Số lượng 

01 Số văn bản ban hành để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN Văn bản 00 

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

03 Số vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã chỉ đạo xử lý Vụ 0 

II Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN   

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

PCTN 

Lớp/người 0 

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

05 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị phát hện có vi phạm về công khai, 

minh bạch 

Cuộc/đơn vị 0 

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

tham nhũng 

Người 00 

07 Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập Người 0 

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

09 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị vi phạm về thực hiện chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn 

Cuộc/đơn vị 0 

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

mới 

Văn bản 0 

11 Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ 

sung 

Văn bản 0 

12 Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được bãi bỏ Văn bản 0 

13 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc 

đạo đức nghề nghiệp 

Cuộc/đơn vị 0 

14 Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xẩy ra tham nhũng 

trong CQ, TC, ĐV do mình quản lý, phụ trách 

Người 0 

15 Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xẩy ra tham nhũng 

trong CQ, TC, ĐV do mình quản lý, phụ trách 

Người 0 

IV Phát hiện, xử lý tham nhũng   

16 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ 

của các CQ, TC, ĐV 

Vụ/người 0 

17 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp 

ủy, tổ chức Đảng 

Vụ/người 0 

18 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra Vụ/người 0 

       

        ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THUẬN NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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19 Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

Vụ/người 0 

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

21 Số vụ/bị can đã khởi tố về tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 

22 Số vụ/bị can đã truy tố về tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 

23 Số vụ/bị can đã xét xử về tội danh tham nhũng Vụ/bị cáo 0 

24 Tài sản bị thiệt hại do tham nhũng Triệu đồng 0 

25 Tài sản bị tham nhũng được thu hồi Triệu đồng 0 

26 Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng Người 0 
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