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tháng 11 nàm 2019

BAO CÁO
Vê vic thi'c hin Kt 1un cüa dng chI Tong BI thu, Chñ tich n1róc, Truöng
ban Chi ctto Trung u'o'ng ye phông chông tham nhüng
Thuc hiên chi dao cüa Chü tich UBND tinh tai van ban so 4547/UBNDlCD ngày 05/12/20 18 ye vic thrc hin Kêt lun cüa Dông chI lông BI thu, Chñ
tjch nuó, lru'&ng ban chi dto Irung uo'ng ye phông chông tham nhüng; Sà Ké
hoch v Dâu tu báo cáo kêt qua thirc hin tháng 11 nam 2019, nhtr sau:
I. KET QUA PHAT HIEN, XI LY VIJ VIC, T!NH TRNG "THAM
NHUNG VAT"
1. Cong tác lãnh dio, chi dto v phông chông tham nhuing
Lãnh dto S thuiingxuyên chi dto, nhc nh vic dy mtnh cong tác cái
cách hânh chInh; nghiêm cam vic can b, cong chirc t1i dt ra các yêu câu ngoái
thu tic hành chInh dã dugc cOng bô. Kêt hçip sinh hott chi b, Dáng b và h9p
giao ban, Lãnh dto sO' lông ghép ni dung quán trit, tuyên truyên, phô biên chü
trucYng, chInh sách, pháp 1ut ye phOng, chông tham nhüng, th1rc hành tiêt kirn,
chOng lang phi.
Nhrn tao sir chuyn bin tIch circ trong cong tác phông chng tharn
nhüng; can c1r huO'ng dan cüa Trung uo'ng vâ cüa 1mb và tInh hInh thrc tê cia co
quan; SO' Ké hoach vâ Dâu tu ban hành và tO chirc thirc hin Kê hoach cOng tác
phông chông tham nhüng (Ké hogch so 03/KI-I-SK[-IDT ngày 23/01/2019); Kê
hoach triên khai thi hành Lut Phông, chông tham nhüng näm 2018; Kê hoach so
15/KH-SKHDT ngày 15/10/2019 vêthirc hin Chi thj sO lO/CI-llg ngáy
22/4/20 19 ciia Thu tuO'ng ChInh phü ye tang cuO'ng xir l, ngan chn có hiu qua
tInhtrang nhüng nhiêu, gay phiên ha cho nguO'i dan, doanh nghip trong giái
quyêt cOng vic.
Thxc hin dánh giá cOng tác phOng chng tham nhüng cp tinh näm 2018
theo Kê hoach so 27/KH-UBND ngây 04/3/20 19 ci.ia UBND tinh; Tiêp t1ic thirc
hin Ké hoach sO 02/KH-SKHDI ngày 26/01/20 18 ye khàc phic ton tai, han chê
trong cong tác lãnh dao, cM dao thirc hin phOng chông tham nhQng.
2. Các bin pháp phông ngü'a "tham nhiing vt" du9c thirc hin
D phông ngüa tInh trng "tham nhüng yat", SO' dã nghiêm tuc thirc hin
dung chê d cOng khai, rninh bach trong các hoat dng, bang nhthg hInh thrc
phu hc'p den can b, cong nhân viên thuc phm yj quán 12 cüa sO'; dã tiên hânh
râ soát, sfra dôibô sung Quy chê chi tiêu ni b, quán 12 yà sr dçing tài san cOng
cua co' quan; day manh cOng tác CCHC; nâng cao 2 thuc ye tuân thñ pháp 1ut
thông qua các hoat dng cOng vii; Duy tn yà phát tniên yjéc áp diing h thông
quán 12 chat lucing theo tieu chuân - TCVN ISO 9001 2008 yáo các hoat dng

cüa co quan; day manh 1rng diing cong ngh thông tin trong cong tác quàn 1', chi
dao, diêu hành. Trong dO, nôi bt là quy trInh giãi quyêt thu tc hành chInh thuc
!inh virc dãng k doanh nghip dã kêt nôi tir dng vói h thông cOa co quan thuê
va thixc hin hoan toàn trên H thông dãng k)2 doanh nghip quôc gia (dch v
Cong trçrc tuyen rnu'c d 3 và 4); quy trInh giài quyêt TTHC dôi vO'i linh VIrC dâu
tu, dâu thâu ducic thrc hin mOt phân qua Mtng van phông lien thông cüa tinh và
càa Co quan.
3. Kt qua phát hin, xir 1)2
Nh thirc hin tht cOng tác tuyên truyn, phông ngiia, cong kkiai rninh bach
thu tuc hành chInh, nâng cao )2 thic trach nhirn trong các hot dng cong viii, flefl
S0 chu'a cO viii vic tham nhüng nào xây ra; không có tru'Ong hgp sü ding tài san
cOng không dtiing quy dinh, lang phi; không CO trung hp tng qua, nhn qua
tng vuçit quy djnh.
II. PHU'O'NG HUNG, NHIIM VJ TRONG THaI GIAN ThI
1. Chü dng, tIch C1iC phôi hpp vO'i các sO, ban, ngành, U)2 ban nhân dan
các huyn, thành phô, các chu dâu tu', Ban quán 1)2 dçr an dê nãrn tInh hInh thrc
hin các miic tiêu, nhim v phát triên kinh tê - xã hi nãm 2019 và câ nhirn
k)2 giai don 2016-2020; tiên d thixc hin giái ngân cac dirán dâu tu' trên dja
bàn tinh. Nâng cao chat 1u'ng cong tác quân 1)2 cac nguôn von dâu tu' xây drng
co bàn t.r nguôn von ngân sách nhâ nuâc và vOn ODA; theo dôi, thârn djnh
tham mixu cho tinh các dir an theo hInh thiii'c PPP trên dja bàn tinh theo quy
dinh.
2. Tiêp tiic day minh cài cách thu tiic hành chInh trên tht câ Các linh vrc
chuyên mon nghip v1i; cái tiên ie lOi lam vic; thu'O'ng xuyen chi do các don vj
chuyên mOn, di ngü can b, cong chuc nghiêm tuc chap hành các quy djnh thu
tic hành chInh da dugc cong bO, niém yet dam bâo dung thOi gian theo quy dinh
hiên hành cua Tinh.
3. Triên khai dông b các giái pháp phOng chông tham nhüng, trong do
tp trung cong tác cái cách, don giài hoá thu tiic hành chInh; rà soát sua dOi
các quy djnh quãn 1)2, diêu hành ni b, quy tãc irng xñ', dao diii'c nghê nghip,
tang cu'Ong cong tác thanh tra, kiêm tra ni bô, cOng tác quán 1)2 nhâ nu'ó'c
thuc ngành, lTnh virc.
SO Kê hotch và Dâu tu' báo cáo k& qua vic thirc hin tháng 11/2019; d
nghj Thanh tra tinh tong hcp theo quy djnh./. &4KT. GIAM DOC
P110
nOc
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