UBND TINH THAI B1NH
SO KE HOACH VA DAU TU'

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc

S&&1BC-SKHDT

Thai Blnh, ngày Athang 6 nám 2019

BAO CÁO
Cong tác phông, chng tham nhüng 6 tháng dâu nám 2019
Ngây 12/3/2019, Thanh tra tinh có van bàn s 153/TTr-VP ye vic báo cáo
kêt qua cong tác phông chông tham nhQng 6 tháng dâu näm 2019; S Kê hoch và
Dâu tu báo cáo kêt qua thrc hiên, nhu sau:
I. KET QUA CONG TAC PHONG CHONG THAM NHUNG
1. Vic quán trit, tuyên truyn, phô bin chü trffo'ng, chInh sách, pháp
1ut ye phông chông tharn nhüng; cong tác lãnh dio, chi do vic thtrc hin
các quy djnh ye phông chông tham nhüng trong phim vi trách nhim cüa S&
Lãnh do S thuing xuyên chi dio các phông chuyên mon rà soát các van
bàn quy djnh và các ni quy, quy trInh lam vic dê tham mu'u sira dôi, bô sung,
diêu chinh dê phü hçip vói quy djnh cüa Lust Phông, chông tham nhüng, Lust thrc
hành tiêt kim, chông lang phi; không dt ra các thu t11c hành chInh khác ngoài
nhCrng quy dnh cüa Nba nuó'c; Chi do triên khai cOng tác minh bach tài san, thu
nhâp theo quy djnh ti Ngh djnh sO 78/2013/ND-CP ngày 17/7/2013 cüa ChInE
phü và Thông tu sO 08/2013/TT-TTCP cüa Thanh tra ChInh phü.
Giám dôc s& ban hành Kê hoach s 03/KH-SKHDT ngày 23/01/2019 v
thirc hin cOng tác phông chông tham nhQng tii co quan; Kê hoch triên khai thi
hành Lut Phông, chông tham nhüng nàm 2018; thirc hin dánh giá cong tá
phOng chông tham nhüng cap tinh näm 2018 theo Kê hoch sO 27/KH-UBND
ngày 04/3/20 19 cüa UBND tinh; Tiêp tiic triên khai thçrc hin Kê hotch sO 02/KHSKHDT ngày 26/01/2018 ye khàc phic ton ti, hn chê trong cong tác lânh do,
chi dto thrc hin phông chông tham nhüng; chi dto thc hin Van bàn so
188 1/UBNID-TCD ngày 14/5/2019 cüa UBND tinh ye chuang trInh cOng tác nàm
2019 cüa Ban Chi dto Trung uo'ng ye phông chOng tham nhüng.
2. Kt qua thirc hin các bin pháp phông ngu'a tham nhting
- Cong khai, minh bcich trong hoQt dçng caa các Ca quan, tO' chc, doii v/:
Tip tiic thirc hin dung ch d cong khai, minh bach trong các hoat dng cüa
ca quan; thirc hin nghiêm tüc chê d thông tin, phô biên, cOng khai, minh bach
bang nbrng hInh thuc phü hçp den can b, cOng nhân viên thuOc phm vi quàn 1
cüa s, nhüng ni dung cOng khai, minE bach theo dung quy chê lam vic cüa ca
quan, quy djnh cüa Nhà nuâc: ChU truang, chInh sách, pháp 1ut cUa Dâng, Nba
nuó'c, cüa các b, ngành Trung uong, cüa Tinh u, Hi dông nhân dan, U' ban
nhân dan tinh có lien quan den linE vrc quail 1 cüa ngành, nhim vi cOng tác cüa
co quan, don vj; Kê hoach cong tác cüa co quan và các chü truong, van bàn chi
dao diêu hành cüa cap trên và cüa Lành dto co quan; Di,r toán kinh phi hoat dng
và quyêt toán kinh phi näm cüa co quan; các tài san, trang thiêt bj cüa co quan;
cOng tác to chuc can b; các chê d chinh sách dôi vi can b, cong chuc, viên
chü'c; các dê an, dê tài, các van bàn quy pham pháp 1ut thuc linh virc quàn 1 cüa
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ngành; kê khai tài san, thu nhp cüa nguèi có nghia vi phài kê khai theo quy djnh;
Các ni quy, quy chê, quy dnh cüa Co quan.
- Vic xáy c4tng, ban hành và thcc hin quy dinh v ché' do, dinh mz'c, tiêu chuân:
Thçrc hin Quy ch chi tiêu ni b, quãn 1 và sü ding tài san cong cüa Co
quan ban hành kern theo Quyêt dnh so 08/QD-SKHDT ngày 21/02/2017 cüa
Giám dc si ye các chê d, djnh mirc, tiêu chuân chi tiêu dôi vi nguôn kinh phi
thithng xuyên và sir dyng, quãn 1 các tài san cong cüa cci quan phü hpp vi quy
dinh hin hành cüa nhà nixóc và cüa tinh.
- Vic chuyén di vj trI cong tác can bç cOng cht'c, viên chzc nhcim phOng
ngfca tham nhüng:
Sâ K horch và Du tu ban hành k hotch v chuyn di vj tn cong tác: K
hoach s 18/KHI-SKHDT ngày 14/12/2018 triên khai thrc hin chuyên dôi vi, trI
cong tác dôi vói cong chirc, viên chirc giai doan 2019-2020 (dã du'cic UBND tinh
phê duyt tti Quyêt djnh so 631/QD-UBND ngày 07/3/2019).
S 11.rç)'t chuyn di vi, trI cOng tác trong ki báo cáo: 00.
- Viêc nhán, np igi qua tgng:
Không Co truOng hcTp sir dçing tài san cong không diing quy djnh, lang phi;
không có tru?mg hçrp tang qua, nhn qua tang trái quy di,nh trong di,p ie, tet.
- Vic thy'c hién các quy d/nh v minh bgch tài san và thu nhp:
Trong qu IV/2018, dã trin khai thçrc hin vic kê khai, mirth bach tài san,
thu nhâp cüa näm 2018.
- Viêc thu'chiên cái cách hành chInh (CCHC):
NhIn chung, 6 tháng du näm, So K hoach và Du tu tip tiic trin khai thrc
hin tot cong tác CCHC, tp trung vào vic xây dirng các kê hoach; to chi.irc rà
soát, cOng khai, minh bach các TTHC cüa sO, nâng cao ' thirc tinh than, thai d
phic vi cüa di ngü can b cong chirc, qua do, gop phân quan tr9ng vào day manh
cOng tác CCHC cüa tinh.
- Vic tang ctcOiig áp dyng khoa hQc, cOng ngh trong quOn l, diu hành
hogt dng cia cci quan, tO chtc, dan vj: Duy trI vic áp ding h thng quán l
chat luçing theo tieu chuân - TCVN ISO 9001 : 2008 vào các hoat dng cüa co
quan; day manh irng diing cOng ngh thông tin trong cOng tác quàn l, chi dao,
dieu hành. Trong dO, nôi bt là quy trInh giai quyet TTHC thuc linh vuc dãng k
doanh nghip dã ket nôi tçr dng vOi h thông cüa co quan thue và thuc hiên hoàn
toàn tren H thông däng k doanh nghip quôc gia (djch vi cOng trirc tuyên rnirc
do 3 và 4); quy trInh giài quyet TTHC dôi vOi linh vuc du tu, du thu duc thrc
hin mt phân qua Mang Van phOng lien thông cüa tinh và cüa co quan.
Co quan tip t11c thirc hin vic chi trã qua tài khoán di vói tt cã cac
khoán chi cho can bô, viên chirc.
3. Kt qua phát hin, xir 1 tham nhüng:
- KM qua phát hin, xà l tham nhüng qua hoat dng tix kim tra ni b cia
các Ca quan, to chüc, don vi, thuc pham vi quãn l cña b, ngânh, dja phuong:
Chua có vi vic tham nhQng nào dugc phát hin.
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- Kêt qua cong tác thanh tra và vic phát hin, xir 1 các vi vic tham nhüng
qua hoat dng thanh tra: Chua có vii vic tham nhüng.
- Kt qua giài quyt khiu ni, t cáo và vic phát hiên, th 1 tham nhüng
qua giâi quyêt khiêu ni, to cáo: Không có.
- K& qua diu tra, truy th, xét xü các vii tham nhüng trong phm vi theo dOi,
quân 1 cüa bô, ngành, dja phuong: Không có.
- Kt qua rà soát, phát hin tham nhüng qua các hot dng khác: Không có.
II. 1JAN11 GIA TINH HNH THAM NHUNG, CONG TAC PHONG
CHONG THAM NHUNG
Kt qua 6 tháng du nàm 2019 cong tác phông cMng tham nhUng tiêp tc
dixoc Dãng üy, Lãnh dao si triên khai tIch circ trên các mat: Tuyên truyên giáo
diic ye phOng chông tham nhüng; thrc hin tot giái pháp ye phông chông tham
nhüng, nhât là vic cal cách các thu tc hành chInh tp trung vâo vic xây drng
các kê hoach; tO chirc rà soát, cong khai, minh bich các TTHC cña s, nâng cao
thrc tinh than, thai d phçic vij cüa di ngü can b cOng chiirc.
Ben canh mt tIch crc con có hn ch nhn thirc cOng tác tuyên truyn chua
cia ding, phong phi1; mt so nhim v1i chua cii the hóa các hInh thirc triên khai, các
giái pháp phông chông tham nhUng có hiu qua.
Trên day là báo cáo kt qua cOng tác phOng chng tham nhing 6 tháng dâu
nàm 2019 cüa Si K hoch và Dâu tu, dê nghj Thanh tra tinh tong hçp báo cáo
theo quy djnh./.
KT. GIAM DOC

Ncti nhân :
- Thanh tra tinh;
- Giám dôc s;
- Luu: VT, TTr.
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UBND TfNH THAI B!NH

sO KE HOACH vA DAU TU'
Biêu so 3a

KET QUA CHU YEU YE CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHG

(s6 lieu tinh tü'ngày 16/12/2018 den ngày 15/6/2019,)
MS
1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

NOT DUNG
CHINH SACH, PuP LUAT
S van bàn ban hành mi d thijc hin Lut PCTN và các van bàn huo'ng
dn thi hành Luât PCTN
So van bàn duoc scra dôi, bô sung d thirc hin Lut PCTN và các van bàn
huó'n dn thi hành
TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DUC PHAP LUAT yE PCTN
S lu9't can b, cong chrc, viOn chO'c, nhân dan tharn gia các lOp tp hun,
uuán triêt phO luât ye PCTN
So lOp tuyOn truyOn, quán trit pháp 1ut ye phOng, chông tham nhUng du'cic
tôch(rc
So !u'cmg dâu sách, tài Iiu ye pháp !u.t phông, chOng tharn nhUng duçc
xut bàn
TIIUC HIEN CAC BIEN PHAP PHONG NGYA THAM NHUNG
Cong k/iai, iiiuili /)IIC/I trong /ioit utpng Ciii! CO quan, to cl,O'c, itoit vi (goi
c/i wig là doii vi,)
SO co quan, tO c!i1rc, don vj d1s9'c kirn tra vic thrc hin cac quy dlnh v
cong khai, minh bath
So CO quail, tO c!urc, don vj bi phát hin cO vi phrn quy djn!i ye Cong khai,
minh bach hoat dOng
Xily driig và thu'c hin các chê do, din/i ini'rc, lieu chuân
S van bàn v chd. dinh niirc, tiOu chutn d duo ban hành mO
SO vAn bàn O chO d, dinli mAc, tiCu chuân dA duDc sra di, bô sung cho
hA hGn
So CLIC kiCnì tra viëc thirc hin các quy dinh ye die d, dinh mAc, tiêu
chuân
SO vi vi pharn cac quy djnh ye chO d, djnh rnixc, tiêu chuan da du'çic phat
hiOn và xr l
So nguO bi phát hin dA vi phmni CáC quy 4mb ye die 40, djnh mAc, tieu
chu5n
SO ngu'Oi vi pkim càc quy djnh vO cliC dO, dnh mirc, tiCu chuân dA b th 1'
k Iuât
So ngrO'i vi phuii cac quy djnh ye che dO, dinh mrc, tiêu chuan da bi xr 1
hinh sir
Tong giá trj càc vi phm ye chO 40, djnh mAc, tiêu chuân dmr9c kiên nghj
thu hi Va bi thuO'ng (nu là ngoai te, tài san tlii ciuy di thành tin.
TOng giá tn vi pham the d, dinh mAc, tiOu chuân dA 4mr9'c thu hôi và bôi
thu'Ong
So nguOi dA np li qua ting cho don vl
Giá trj qua ttng da dirpc nOp 11ti (Nu là ngo?i t, tài san thI quy di thành
titn)
T/ui'c hi,, quy tàc z'i'iig xfi c/iuyCn dôi vj Er! cOng tác cáo can bO, cOng
cliO'c, viêii clui'c
SO co quan, t chAc, don \'i 40 duc kiàni tra vic thtrc hin quy tAc mg xA
cAa cOn bO. cong chAc
S can bO, cOng chAc, viCn chAc vi phturi quy the Ang xi:r, quy the dao dAc
ndië nghiêp da bi xA l
So Cfl bO, cOng chAc, viOn chAc duçic chuyOn dOi vj trI cOng tác nhAm
hàn ngAa thani nhilng
Thirc /iin cuc quy din/i ye ininh bicl, tài san, II, U n/i ip
'n tini n1,ri
ki Lli, IA
A miiI ,4ur ,r y,p n,nI,

DV TINH

sO LIEU

Van bàn

0

Van bàn

0

Lir9't nguO'i

0

Lop
Tài !iu

CQ, TC, DV

0

CQ, TC, DV

0

VAn bàn
VAn bàn

0
0

CUC

0

Vii

0

NgirO'i

0

NguOi

0

NguO'i

0

TriOu dong

0

Tri0u dong

0

NguO'i

0

Tri0u dng

0

CQ, TC, DV

0

NguOi

0

Ngithi

0
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43
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S nguOi bi kt !uân kë khai không trun thijc
Traclz nhiim Cua ngu'ô'z clu'ng Wuii CUC co quail, t c/ifrc, ckrn vj k/il 1ê
xilp r(i (Ii am n/,üng
So ngrôi dirng dau b kêt lun là thi&i trácli nhirn d xy ra hành vi tharn
nhüng
So nguài th'rng dâu dä bj xir I hInh sr do tliiu trách nhirn d xy ra hành
vitharn nIiün
So nguài dáng dâu bi xi'r l' k" Iut do thiêu trách nhim dê xáy ra tham
nhán
Cal cad, /uuz/, dliii,, îôì mó'i Cong izgIi (JU(Iii Ij Va /i ii'o'iig t/iá'c 1/ian/i
1ouii
So co quail, to chôc dä áp ding ISO trong quai l hành chInh
TS' l cci quail, to chCrc dã chi trá h.rong qua tài khoãn trên tOng so co quan,
dciii vi truc thuôc
PEIAT HIEN CAC vu VIEC THAM NHUNG
Qua viêc tie Iit2in Ira nôi bO
SO vu tham nhOng dá duoc phOt hiên qua viëc tu kiOin tra ni bô
So dôi tuvng Co hành vi tham nhing duc phát hin qua vic ttr kiiii tra
nOi bô
Qua hoit et3ng thanh Ira
S vii tham nhting dUDe phát hiên qua cong tác thanh tra
So dôi tuung cá hành vi tharn nhOng bi phat hiên qua cong tác thanh tra
Qua cOng tOe giOl quyêt k/,iêu aol, to cao
SO don tO cáo ye tham nh{ing thuc thni quyên giOi quyët cOa các cci quail,
tOchtrc
So don to cáo ye tilam nhung dà du,çc giãi quyOt
SO vu tharn nhCing dUOC phát hiOn thông qua giái quyt khiu ni, to cáo
So dôi tung có hành vi tham nhüng bj phát hin qua giái quy& khiu ni,
t Cáo
Qua (lieu Ira tôi pliant
S vi On tham nilOng (thuc phtini vi quOn l) d duçc co quaii ch(rc nang
khOi t
SO dôi tircing tham nhüng (thuc ph?m vi quail li') dà bj co quan chOc nãng
khOi téi
XII LY CAC HANH VI THAM NH1JNG
S vi an tham nhung dã du'a ra xét xCi (diaphirong tho'ng kê ke't quO xét xz'c
so thOu,, cOo toO On; bó, ngOnh lho'ng IcC theo ket quO XCt xO'so th(im dô'i vOl
(VIC Vii (in DIV 1(1 Ironi nh(Ini Vi 1/11(111 IV Iriii liP!?
So dôi tu9ng bj kOt an tham nhung (djci phuong thông IcC kCl quO xél xi'e so
thOrn cOa toO On; bó, ngOnh thong IcC theo ke't quO xCt xO so th(iin (101 v&i
CUP VU (Ill IYIV ia Iron c' nh(/fll vi (it/Un /i tn/C tiCn
Trong do: + SO doi tung p1mm tôi tham nhung It nghiern trong
+ So dOi tuong plim tOi tham nhung nghiOm trong
+ SO dôi tuoiig pham tôi tham nhung rat nghiern trong:
+ S di tucing phalli tôi tham nhung däc biêt nghiCm trong.
S vu viéc tham nhüng dà duoc xi'r I hOnh chinh
SO cOn ho, cOng cliiOc, vien chuc b xii l k' lut hOnh chInh ye hành vi
tham nhEin
SO vii vic thani nhung dä duçic phOt hin, dang dugc xem xét dO xCr l'
(chua có kt qua xá l)
SO dôi tupng tham nhOng dá duçcc phOt hien, dang ducic xern xét dO xü I
(chua CO kt quO xO N'
Tizi San bj I/ia,,, n/mug, ga' t/iit /içii do i/ian! iii, hug 1ãp/iál liiin cf(iQ'C.
+ Bcing iin (lin Vii Noun + uigon i, 10/ sOn khOc dupe quy (16/ rci lin
V/Ct Nain)
+DOtdai
TOi sOn thauui niurung, gay t/,ilt hçui do 1/tam n/tang lid du ,c thu hi, bi
lb ieOiig
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+ Bang tin 'tin Viii iVa,ii + ngoQi t, íài .s'cn khthc ducic quy dói ra tin
Vie! iVain)
+DOtdai
Tài san i/ian, nhüng, gay ihii hçzi (10 than, nhfiiig k/zông the thu huii,
khc ph ,icth,'ic
+ Bang tiên (tiên Vit Nani + ngogi té, tài san khác dicçyc quy dó'i ra tthn
Vie! Nani)
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Báo ye iigaoi to coo, p/ia! Izien iii (un izizung
So nguOi th cáo hành vi tham nhüng dã bi trã thit
SO ngtrOi t cáo hành vi tharn illiling d ducc khen, thuOng,
tron2dó
+ Tng Bang khen cOa ThO tuóng ChInh phO
+ Tang Bang khen cOa B, ngành, dia phuong
+ 'fang Giây khen
S ngu'Oi bi t?m dInh clii cong tác, t?rn chuytn vi trI cong tác do vi phtrn
hán mat lien ivan dn tham nh{int
So ngu'o'O'i bi tm dInh chi cong tác, tm chuyén vi tn cOng tác sau do du'9c
kt luãn là cO hành vi thani nhOn
SO don yOu cau co quan nba nuó'c giài trInh theo quy djnh cOa Nghj djnh sO
90/2013/ND-CP
S don yOu CU co quan nhà nu'ó'c giâi tnInh dO diu kin d co quan nhà
nró'c aiOi trInh
SO don yOu câu dO duDe giài trInli
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