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BAO CÁO
Ye vic thrc hin Kt 1un cila ding chI Tng BI thir, Chü tjch nu'rc, Tru&ng
ban Chi dio Trung iro'ng ye phông chông tham nhiing
Thuc hiên chi dto cüa Chü tjch UBND tinh ti van bàn so 4547/IJBNDTCD ngày 05/12/20 18 ye vic thixc hin Kêt 1un cüa Dông chI Tong BI thu,
ChU tjch nuác, Trithrig ban chi do Trung uong Ye phông chông tham nhüng; S
Kê hoach Va Dâu tu báo cáo kêt qua thçrc hin tháng 12, nhu sau:
I. KET QUA PHAT HIN, X1 L\ VIJ VI1C, TINH TRNG
"THAM NHUNG VT"
1. Cong tác lãnh

chi dio v phông chng tham nhüng

Lành dto Si thung xuyên chi do các phông chuyên mon cüa Si rà soát
các van bàn quy dlnh và cac ni quy, quy trInh lam vic ciia S& d tham mini
cho Lãnh d?o s si:ra dôi, bô sung, diêu chinh dê phii hcip vâi quy dnh cüa Lut
Phông, chông tham nhüng; day mnh cOng tác cài each hành chinh; nghiêm cm
vic can bô, cong chiLrc tr dt ra các yeu câu ngoài thu tiic hành chinh dà dugc
cong bô. Kêt hp sinh hot chi b, Dáng b và h9p giao ban, Lãnh dao s 1ng
ghép ni dung quán trit, tuyên truyên, phô biên chü trrnmg, chInh sách, pháp
lut ye phOng, chông tham nhUng, thijc hành tiêt kim, chông lang phi.
Vi rniic dIch to sçr chuyn bin tIch crc trong cOng tác phOng cMng
tham nhüng, hang närn, S& ban hành Va to ch'trc thrc hin Kê hoach cong tác
phOng chông tham nhüng, lang phi. Can cr vào hu'ó'ng dan cüa Trung uang và
cUa Tinh; can ci vào tInh hInh thrc tê cüa co quan, Ban chap hành Dàng u và
Lanh dto cc quan dà xây dcmg Chuong trInh hành dng cüa co quan ye cong tác
phông, chông tharn nhüng, trién khai quán trit cho toàn the can b cong chirc,
dàng viên trong Co quan lam can dir cho môi cá nhân, tp the xây dirng chucmg
trInh cOng tác và thirc hin.
2. Các bin pháp phông ngIra "tham nhüng vt" thrçc thirc hin
Dê phông ngra tInh trng "tham nhüng vat", S& dà nghiêm tüc thçrc hin
dung ché d cOng khai, minh bach trong các hot dng, bang nhing hInh thiirc
phiir hçip den can bô, cOng nhân viên thuc phm vi quân 1 cüa s; dä tiên hành
rà soát, stira dôi bô sung Quy chê chi tiêu ni b, quàn l và sü dirng tài san cong
cüa co quan; dy manh cOng the CCHC; nâng cao ' thuc ye tuân thU pháp 1ut
thông qua các hott dng cOng vi; Duy tn và phát tniën vic áp diing h thông
quàn 1 chat luçing theo tiêu chuân - TCVIN ISO 9001 : 2008 vào các hot dng
cUa co quan; dy mnh iirng ding cong ngh thông tin trong cOng tác quân 1,
chi dao, diu hành. Trong do, nOi bt là quy trInh giài quyet thU tyc hành chInh
thuc ITnh vrc dang k' doanh nghip dà kêt nOi ti.r dng vâi h thông cUa Co

quan thu và thrc hin hoàn toàn trên H thng dang k doanh nghip quc gia
(djch vi côngtrirc tuyên mrc d 3 và 4); quy trInh giãi quyt TTHC di vi linh
viic dâu tu, dâu thâu du'oc thixc hién mt phn qua Mng Van phông lien thông
cüa tinh vâ cüa ca quan.
3. Kêt qua phát hin, xir 1
Nh thc hiên tot cong tác tuyên truyên, phông nguia, cong khai minh
bach thu tiic hành chInh, nâng cao ' thirc trách nhim trong các hot dng cong
vu, nên S chua có vii vic tham nhüng nào xãy ra; không Co trung hp si
dung tài san cOng không diing quy djnh, lang phi; không cO trung hçp t.ng
qua, nhn qua tng vut quy dnh.
II. KT QUA iuiAc PHUC TON TiI, HLN CHE TRONG CONG
TAC LANH DiO, CII! DiO TH1'C HIN THANH TRA VU VIC;
KHOI TO, DIEU TRA, TRUY TO, XET xi' CAC VU AN THAM
NHUNG, JUN11 TE NGHIEM TRQNG, PHTIT'C T3P, DL' LUN XA HQI
QUAN TAM
1. Cong tác lãnh dio, chi dto

A

Thrc hin Thông báo s 402-TB!TU ngây 03/01/2018 cña Tinh u' thirc
hin Kê hoach sO 58-KHITU ngày 29/12/20 17 cUa Tinh u Thai BInh Ye khàc
phiic ton tai, hn chê trong cong tác länh dao, chi dao thi,ic hin thanh tra vi
viêc; kh&i to, diêu tra, truy to, xét xi các vi an tham nhUng, kinh tê nghiêm
tr9ng, phirc tap, du lun xa hi quan tam và Chi dao cüa UBND tinh tai Cong
van sO 84IUBND-NC ngày 11/01/2018; S Kê hoch vâ Dâu tu da xây dirng Kê
hoach so 02/KH-SKHDT ngày 26/01/2018 ye khac phic ton tai, hn chê trong
cong tác lãnh dao, chi dao thçrc hin phông chông tham nhüng và tO chuc thrc
hin trong toàn the ca quan.
Tai cuc h9p Dàng uS', giao ban h&ng tháng; Lãnh dao s& yêu cu toàn
th can b, cong chuc tp trung rut kinh nghim, khãc phic nhQng ton tai, han
ch dã duoc chi ra sau klein tra, giárn sat vi vic; kh&i to, diêu tra, truy to, xét
xci các vu an tharn nhüng, an kinh th nghiêm tr9ng, phic tap, du lun xa hi
quan tam theo ni dung da duc nêu trong Báo cáo két qua kiêm tra, giám sat
ngày 20/10/20 17 cüa Doàn cOng tác so 02 — Ban Chi dao Trung uong ye phOng
chng tham nhüng.
2. Két q ua thiyc hin
2.1. Ye cong tác dãu tu' cong
Sci KH&DT thuc hin t& cOng tác tharn muu quàn 1' dâu tu cOng, tránh
du tu dan trái, khOng dê xáy ra lang phi, that thoát; Tham mixu các giái pháp xir
1 nçi d9ng xây drng co' ban g.n you xây drng và thçrc hin kê hoach dâu tu
cong trung han giai doan 20 18-2020; tuân thñ nghiêm các quy dnh cua pháp
1ut v cOng tác phân b vOn d chü dng phOng ngia tham nhüng, lang phI.
2.2. Vê cOng tác du thãu

Si KH&DT dã tham muit cong tác 1ira ch9n nhà thu, 1ixa chon nhà dâu
tu, dam báo tuân thu nghiêrn các quy djnh cüa pháp 1ut d chü dtng phông
ngüa tham nhung, lang phi.
2.3. V cong tác thanh tra
Näm 2018, S& KH&DT trin khai thuc hin, hoàn thành k hoach, vi 05
cuôc thanh tra (01 cuôc thanh tra cOng vu, 04 cuc thanh tra chuyên ngành).
Trong do, 01 cuôc thanh tra cOng vii và 03 cuc thanh tra chuyên ngành da có
kêt 1unthanh tra. Kêt qua thanh tra ye kinh tê: yêu câu don vj có lien quan giám
trü so tiên 112.863.000 dOng thanh toán tr ngân sách.
S& KH&DT dà xây drng, phé duyt K hoch thanh tra nàm 2019, tp
trung vào nhttng cOng vic dê phát sinh tham nhüng, lang phi trong phm vi
quãn I nba ntthc cüa co quan, vó.i ni dung: thanh tra 06 cuc v du tu xây
dçrng co bàn
2.4. Kiêm dim, rut kinh nghim, chn chinh và xem xét trách nhim
ye nhfrng ton ti cong tác hya ch9n nhàthâu dôi vó'i các dy an dã thrQc chi
ra trong báo cáo Kiêm toán nhà nuóc ye quãn 1 và sü' diing von du tu' xãy
drng co' ban nám 2012.
Lãnh dio sá dã chi dio và th chirc h9p vói phOng chuyên mOn d kim
diem, rut kinh nghim, chân chinh và xem xét trách nhim ye nhQng tn ti cong
tác 1ra ch9n nhà thâu dOi vói các dr an dâ dugc chi ra trong báo cáo Kiêm toán
nhà nu'c ye quân l' và sü' di..ing vOn dâu tu xây dçrng Ca bàn nám 2012. Qua
vic tO chuc kiêrn diem cho thây: nhüng tOn ti, hn ché theo báo cáo Kiêm toán
nhà nuóc ye quàn l và sir ding von dâu tu xây drng co ban nàm 2012 da duqc
Sâ KH&DT, các phông chuyen mOn và Ca nhân lien quan thirc hin kiêrn diem,
nut kinh nghim ngay sau khi có báo cáo Kiêm toán nhà nuO'c.
S& KH&DT, các phOng chuyên mon và cá nhân lien quan tip tçicriit kinh
nghirn v nhttng ton tti hin che trong cOng tác tham muu dà duçc chi ra.
3. Phirong hir&ng, nhim vit trong thô'i gian t&i
3.1. Chü dng, tIch cxc phi hçp vó'i các s&, ban, ngành, UST ban nhân
dan các huyn, thành ph, các chü dâu tu, Ban quàn l dci an dé nàm tInh hinh
thirc hin các mitc tieu, nhim vii phát tnin kinh t - x hi nàm 2019 Va cà
giai don 2016-2020; tin dO thirc hin giài ngân các dir an dâu tu
nhim
tren da bàn tinh. Nâng cao cht 1ung cOng tác quân l các nguOn vOn dâu tu
xây dung ca ban tr ngun vn ngân sách nhà nuó'c và von ODA; theo dOi,
thâm djnh tham muu cho tinh các dir an theo hInh thuc hçcp dong BT, BOT,
PPP trên dja bàn tinh theo quy djnh.
3.2. Tip tiic diy mtnh cài each thu tTc hành chinh trên tat Ca CáC lTnh virc
chuyên mon nghip v1i; cài tiCn l lôi lam vic; thuàng xuyën chi do các don vi,
chuyën mOn, dQi ngU can b, cOng chirc nghiem tüc chap hãnh cäc quy dlnh thU
tiic hành chInh dä dtrc cOng b, niem yet dam bão dung thai gian theo quy dlnh
hiên hànli cUa Tinh.
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3.3. Triên khai dng b các giäi pháp phông chng tham nhüng, trong
do tp trung cong tác cãi each, don giái hoá thu tiic hành chInh; rà soát sra
dôi các quy djnh quãn 1, dieu hành ni b, quy täc 11ng xr, do dác nghê
nghip, tAng cu?ng cong táe thanh tra, kiêm tra ni bQ, cong tác quân 1 nhà
nuic thuQe ngánh, 1mb vrc.
So KH&DT báo cáo, dê nghi, Thanh tra tinh tng hgp theo quy dnh.I. LèNoi nhân:
- UBND tinh;
- Thanh tra tinh;
- Luu: VT, TTr.
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