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S: 5 '/BC-SKHDT

Thai Blnh, ngày AL tháng 11 näm 2019

BAO CÁO
Cong tác phông chông tham nhflng nãm 2018 và 9 tháng nãm 2019
Thirc hin chi do cña UBND tinh ti van bàn so 473 3/UBND-TCD ngày
07/11/20 19 ye vic báo cáo kêt qua cong tác phông chông tham nhüng näm
2018 và 9 tháng nàm 2019; Can cir kêt qua thirc hin, S Kê hoach và Dâu tu
báo cáo, nhu sau:
I. DC DIEM TINH HINH
1. Khái quát v ti chñ'c bE may
So' K hoch và Du tLr là Ca quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan
cap tinh thrc hin chirc nàng tham muu, giUp Uy ban nhân dan cap tinh quàn 1
nhà nu'cc ye quy hoch, kê hoach và dâu tu, gôm: tong hçp ye quy hoch, ke
hoach phát triên kinh te - xã hi; to chirc thirc hin và d xut ye ca ch, chInh
sách quàn 1 kinh tê - xã hi trên dja bàn cap tinh; dâu tu trong nithc, du tu
nuó'c ngoài i dja phuo'ng; quán 1 nguOn h trçY phát triên chInh thüc (ODA),
nguôn von vay uu dãi cüa các nhà tài trçi, nguôn vin trç phi ChInh phü nuâc
ngoài; dâu thâu; däng k doanh nghip trong phtm vi dja phucing; tOng hçp và
thông nhât quàn l các van dé ye doanh nghip, kinh tê tp the, hp tác xã, kinh
tê tu nhân; to chirc cung img các djch vi.i cOng thuc phm vi quân 1)2 nba nuó'c
cüa SO' theo quy djnh c1ia pháp 1ut.
Ca cu t chüc cüa sO' gm: 09 phông chuyên mon (VAn phông; Thanh
tra; PhOng Tong hçip, Quy hoach; phông Kinh te ngành; phông Khoa giáo, VAn
xA, phông Kinh tê dôi ngoi; phông Dâu thâu, Thâm djnh và giám sat dâu tu;
phOng Doanh nghip, kinh te tp the và tu nhân; phông Däng k)2 kinh doanh) và
01 dan vj sir nghip cOng 1p trirc thuc (Trung tam Xüc tiên và Tu van dâu tu).
2. Nêu nhü'ng dc diem nôi bt tác dng, ãnh hu'&ng den hot dng
cong tác PCTN
ThO'i gian qua, Dãng Uy và LAnh dao sO' tIch crc lAnh dao, chi do, dng
viên toàn the can b, dáng viên, cOng chirc, vien chrc neu cao tinh than trách
nhim, barn sat chc nAng nhim vi, chuang trInh cOng tác, no hrc phân dâu
hoan thanh tOt moi nhiem vu duac giao Kt qua thuc hien nhiem vu chinh tn
hang nAm cüa SO' K hoach và Dâu tu deu dat k hoach d ra, dam bâo chat
lung, hiu qua, gop phân quan tr9ng vào vic thrc hin thAng igi nhim viii phát
triên kinh te - xA hi cüa dja phuo'ng, duqc Tinh üy, U)2 ban nhân dan tinh dánh
giá cao, uy tin cüa Ca quan ngây cang duçic nAng len.
COng tác phông chng tham nhüng duçc quan tam, chi dao thu'O'ng xuyen;
các bin pháp phông nga tham nhüng duçic triên khai dOng b, có hiu qua. NhO'

do, ti Co quan không có hãnh vi tham nhüng phát sinh; không cO dm phãn ânh,
t cáo v hành vi tham nhüng cüa can b, cong chirc trong thi hành cOng vçi.
II. KET QUA DAT nilçC
1. Cong tác länh do, chi ctio v PCTN
Quán trit, trié'n khai td cht'c thy'c hin chi tru'cmg, nghj quyê't cia
Dáng, pháp lut c?a nhà rnthc ye phông chóng tham nhlfng
1.1.

Lãnh do S thu'mg xuyên chi do các phOng chuyên mon cüa S& rà soát
các van ban quy dnh và các ni quy, quy trmnh lam vic cüa S dé tham rnuu
cho lãnh do S sra dôi, bô sung, diêu chinh dê phü hcrp vii quy djnh cüa Lut
Phông, ch6ng tham nhüng, Lut thirc hành tiêt kim, chông lang phi; không dt
ra các thu tc hành chInh khác ngoài nhUng quy djnh cüa Nhà nuâc.
Thirc hin tng kt cOng tác, Dãng üy, Uy ban kiêm tra tiên hânh kiêm tra
trách nhim trong vic thirc thi nhim v dugc giao. Ban thanh tra nhân dan thirc
hin nhim vi giám sat vic si:r dung kinh phi hot dng tr nguOn ngân sách nhâ
nuâc, si'r diing các qu, chap hành chê d quãn l tài chInh, tài san và cOng tác tir
kim tra tài chinh cüa Co quan, don v; Thrc hin ni quy, quy chê cüa co' quan,
don vj; Thrc hin các chê d, chInh sách dôi vth can b, cOng nhân, viên chirc
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Dâng u, lanh dao Sâ dã kjp thO'i chi do trin khai thirc hin van ban ciia
cap trên trong cong tác phông chông tham nhüng (co phii hic 1 kern theo).
Chi d?o trin khai cong tác minh bach tài san, thu nhp theo quy djnh tti
Nghj djnh sO 78/2013/ND-CP ngày 17/7/20 13 cüa ChInh phü vâ Thông tu so
08/2013/TT-TTCP cüa Thanh tra Chinh phü.
1.2. Ban hành các van ban, chi dgo trien khai thcc hin cong tác phOng
chOng tharn nhüng
Näm 2018, Giám dc Sâ K hoach và Du tu ban hành Giám dc sâ ban
hành, chi dao th1rc hin Kê hoach sO 01/KH-SKHDT ngày 26/01/2018 ye th?c
hin cOng tác phông chOng tham nhüng, thirc hành tiêt kim, chông lang phi ti
Si KH&DT; Kê hoch sO 02/KH-SKHDT ngày 26/01/2018 ye khàc phic ton
tti, hn chê trong cOng tác länh do, chi dto thrc hin phOng chông tharn nhüng;
Ke hoch tuyên truyên, giáo diic pháp lut.
Näm 2019, Giám dc s ban hânh, chi dto thrc hin K hoch s 03/KHSKHDT ngày 23/01/2019 ye thirc hin cOng tác phOng chông tham nhüng tai co
quan; Kê ho?ch triên khai thi hành Lut PhOng, chông tham nhüng nàrn 2018;
Kê hoch thirc hin Chi thj sO 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cüa Thu tung ChInh
phü ye tang cithng xfr 1, ngãn chn cO hiu qua tInh trng nhüng nhiêu, gay
phiên ha cho nguô'i dan, doanh nghip trong giài quyêt cOng vic; Kê hoch ké
khai tài san, thu nhp và cOng khai Bàn kê khai tài san, thu nhp nàm 2019; thirc
hin dánh giá cOng tác phông chOng tham nhüng cap tinh näm 2018 theo K
hoch so 27/KH-UBND ngày 04/3/2019 cüa UBND tinh; Tiêp tiic trin khai
thrc hin Kê hotch sO 02/KH-SK}IDT ngay 26/01/2018 v khc phiic tn t?i,
hn ché trong cong tác lành do, chi do thrc hin phOng chOng tham nhüng; chi
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do thrc hin Van bàn s 188 1/UBNID-TCD ngày 14/5/20 19 cüa UBND tinh v
chuang trInh cong tác näm 2019 cüa Ban Chi dto Trung uong v phông chng
tham nhQng; ban hành kê hoch và to ch'trc thirc hin Chi th s 1 0/CT-TTg ngày
22/4/20 19 cüa Thu tuóng ChInh phü ye tAng cuing xir 1, ngAn chn có hiu qua
tlnhtrng nhüng nhiêu, gay phiên ha cho nguô'i dan, doanh nghip trong giâi
quyêt cOng vic.
1.3. Lãnh dao, chi dao xt'i' l, ngàn chin tInh trgng nhüng nhiu, tiêu citc,
gáyphiên ha cho ngu'ài dan, doanh nghip
D phông ngra tInh trng nhQng nhiu, tiêu c1rc, gay phin ha cho nguô
dan, doanh nghiê;, S dA nghiêm tüc thrc hin dung chê d cong khai, rninh
bach trong các hot dtng, bang nhng hInh thirc phü hap den can b, cOng nhân
viên thuc phm vi quàn 1 cüa si; dA tin hành râ soát, sira di b sung Quy
chê chi tiêu ni b, quán 1 và sir dung tài san cong cüa co quan; dy mnh cong
tác CCHC; nâng cao thirc ye tuân thu pháp 1ut thông qua các hot dng cong
vi; Duy tn và phát triên vic áp ding h thông quàn 1 chat 1uçng theo tiêu
chuân - TCVN ISO 9001 2008 vào các hot dng cüa co quan; day mnh irng
dirng cong ngh thông tin trong cOng tác quân l, chi dto, diêu hành. Trong do,
nôi bt là quy trInh giài quyêt thu tiic hành chInh thuc linh virc dAng k doanh
nghip dã ket nOi tir dt5ng vi h thông cüa ca quan thuê và thirc hin hoàn toàn
trên H thông dAng k doanh nghip quOc gia (dch v cOng trirc tuyên muc d 3
và 4); quy trInh giâi quyêt TTHC dôi v91 lTnh vrc dâu tu, dâu thâu duçic th?c
hin mt phân qua Mng VAn phông lien thông cüa tinli và cüa ca quan.
2. Cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dtic pháp lu@ ye PCTN
Kt hap vi vic so kt, tng kt, cuc h9p giao ban, Lânh do s& dä
tuyên truyn, ph biên chü truang, chInh sách, pháp lut ye phông, chOng tham
nhüng, thuc hành tiêt kim, chông lang phi. Các can b cong chuc, ngui lao
dng gop nhng van e ye cách thuc, ie lôi lam yiêc, cong yiêc chuyên rnOn,
y cOng tác phOng, chOng tham nhQng, lang phi.
S K hoach yà D.0 tu ban hành và t chuc thuc hiên K hoach s
09/KH-SKEDT ngày 20/4/20 18 ye phO bin giáo dc pháp 1ut 2018; Kê hoch
s 01/KH-SKHDT ngày 23/01/20 19 ye phô biên, giáo dc pháp lut nAm 2019;
Kê hoch s 09/KH-SKHDT ngày 25/3/2019 ye triên khai thi hành Lut Phông
chông tham nhüng sO 36/2018/QH14.
3. Cong tác lãnh dto, chi d,o và kêt qua thirc hin các giãi pháp
phông ngiia tham nhüng theo quy djnh cüa Bang, Nhà nu'&c
3.1. Cong khai, minh bich và trách nhim giái trInh trong hogt d5ng cia
co' quan, tO cht'c, do vj.
Thirc hin dung ch d cong khai, minh bach trong các hot dng cüa ca
quan; thxc hin nghiêm tüc chê d thông tin, phO biên, cong khai, minh btch
bang nhtrng hInh thuc phü hap den can b, cOng nhân viên thuc phm vi quân
1 cña s nhUngni dung ... theo dung quy chê lam vic cua ca quan: ChCi
truong, chinh sách, pháp 1ut cua Dâng, Nba nuc, cua các b, ngành Trung
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uong, ctia Tinh u, Hi dng nhân dan, U' ban nhân dan tinh có lien quan dn
linh vçrc quãn 1 cüa ngânh, nhim vi cong tác cüa co quan, dan vj; I(êhoch
cOng tác cüa Co quan và các chü truang, van ban chi dio diêu hành cüa cap trCn
và cüa Lath dto Co quan; Dir toán kinh phi hot dng vâ quyêt toán kinh phi
näm cüa Ca quan; các tài san, trang thit b cüa Co quan; cOng tác to chirc can b;
các ch d chInh sách dOi vâi can b, cOng chüc, viên chrc; các de an, de tài,
các van ban quy phm pháp lut thuc 1mb vlrc quân l cfia ngành; kê khai tài
san, thu nhp cia nguà'i có nghia vii phâi kê khai theo quy djnh; Các ni quy,
quy ch, quy djnh cüa co quan.
3.2. Cái cách hành chInh, i'rng ding khoa hQc, cong ngh trong quOn l và
thanh toOn khOng dung tiên mit.
Lãnh dao s dä ph bin, quán trit chi dao cüa UBND tinh ye cong tác
CCHC cüa sâ dn các phông, don vj và toàn the can b, cong chirc co quan de
trin khai thçrc hin nghiêm t11c. Ben canh do, tai các kr hpp giao ban co quan,
Lãnh dao s& thu?mg xuyên chi dao, nhãc nh các phông, don vi thuc sO' day
manh cong tác CCHC, nâng cao thirc ye tuân thu pháp 1ut thông qua các hot
dng cOng vi, phân dâu hoân thành tot các nhim vi chInh tr du'Q'c giao. Nhmn
chung, SO' K hotch và Dâu tu tiêp tic trien khai thi..rc hin tot cOng tác CCHC,
tp trung vào vic xây dirng các kê hoach; to chO'c rà soát, cong khai, minh bach
các TTHC cüa sO', nâng cao thirc tinh than, thai d phiic vi cüa di ngü can b
cOng chuc, qua do, gop phân quan tr9ng vào day manh cong tác CCHC cüa tinh.
Duy trI và phát trin vic áp diing h thng quân 1 chat Iucmg theo tiêu
chuân - TCVN ISO 9001 : 2008 váo các hoat dng cüa co quan; day manh 1rng
dng cong ngh thông tin trong cOng tác quãn 1, chi dao, dieu hânh. Trong do,
fbi b.t là quy trInh giâi quyêt TTHC thuc linh v?c dãng k doanh nghip dã
ket nOi tir dng vO'i h thông cüa ca quan thue và thirc hin hoân toàn tren H
thông dãng k doath nghip quOc gia (djch vti cong trrc tuyen mirc d 3); quy
trInh giâi quyêt TTHC dOi vO'i linh vrc dâu tu, dau thâu du'cic thirc hin rnt
phân qua Mng Van phông lien thông cüa tinh và cüa co quan.
SO' dã thirc hin vic chi trã qua tài khoân di vol tht cã các khoân chi cho
can b, viên chirc.
3.3. Xáy dy'ng, ban hành, kiern tra, phát hiçn và xt'c lj vi phqm trong vic
thwc hiên chê do, dinh mtc, tiêu chuán.
SO' d tin hành rà soát, süa diii b sung Quy ch chi tiêu ni b, quãn l
vâ su dçing tái san cOng cua ca quan ban hành kern theo Quyêt djnh sO 08/QDSKHDT ngày 21/02/2017 cüa Giárn dôc sO'; trong d, quy djnh rO rang, cii th
ye các ché d, dnh muc, tiêu chuân chi tieu nguOn kinh phi thuO'ng xuyen vâ sü
diing, quãn l các tài san cOng cüa ca quan phü hp vOi quy dlnh hin hành cüa
nhà nuOc và cüa tinh.
3.4. Minh bgch tài san, thu nhp cia can bç5, cong chc.
Nhn thuc duçic tam quan tr9ng cüa cOng tác kê khai, rninh bach tài san,
thu nhp trong vic phOng, chOng tham nhüng, lanh phi; Dãng üy va Lãnh dao
SO' Kê hoach vâ Dâu tu tich circ lãnh dao, chi dao, tuyên truyn, giao diic thu'c
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chap hânh các chi thj, nghj quy&t, quy djnh cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa
Nhã nu'âc ye viêc ké khai, minh bach tâi san, thu nhâp dôi vth dâng viên, can b,
cong chirc, viên chrc trong co quan bang nhiêu hInh thirc nhu qua các k' sinh
hot Dáng b, chi b, các kS h9p giao ban co' quan, h9p phông chuyên mon. Qua
do, dã phát huy duçic tInh tir giác, trung th?c và thirc trách nhim cüa môi
dáng viên, cánb, cOng chrc, viên chüc; phát buy vai trO và trách nhiêm cüa cp
üy, chInh quyên, cac tO chirc doàn the va thu trrnYng co quan trong vic thirc
hin các quy djnh cüa Dàng và Nhà nuic trong vic kê khai minh btch tài san,
thu nhp cüa tO chirc, ca nhân. Dông thi, thung xuyên quan tam chi do và to
chirc thrc hin vic kiêrn tra, xác minh tài san dôi vi dáng viên, can b, cong
chtrc, viên chrc thuc thâm quyên quãn 1 cüa mInh; dôi vó'i dâng viên, can b,
cong chirc, viên chirc thuc din phái kê khai tài san; cung cap thông tin cho
viêc xét, bô nhiêm thuôc thâm quyên và phiic viii cho vic kiêm tra, xác minh
cüa co' quan có thâm quyên.
- Kt qua thirc hin vic kê khai minh bach tài san, thu nhâp cüa nàm 2017
(thuc hiên trong nàm 2018):
sd
E
£AU

Tong so don vj có trách nhim to chrc kê khai: 10 dan vj.
Tng sè ngu'i phãi ke khai minh bach tài san, thu nhp: 26 ngithi.
S nguô'i dã thrc hin vic ké khai tài san: 26 ngui, bng 100%.
So nguai chm thirc hien vi9c ke khai tai san: khong.
S ngui ké khai duçc cOng khai ti cuc hçp co quan: 26 ngui.
Kt qua giãi trInh, xác minh tài san, thu nhp: Không
Kt qua xcr 1 vi phtm các quy djnh v kê khai tài san, thu nhp KhOng.
S ngui b x1r 1 ki 1ut do chm t chrc vic kê khai tài san: không.
- Trong qu IV/20 18, dä triên khai thrc hin vic kê khai, minh bach tâi
san, thu nhp cüa näm 2018:
Tng s don vj có trách nhim t chirc kê khai: 10 dan vj.
Tng s ngithi phãi kê khai minh btch tài san, thu nhp: 28 ngithi.
S ngu'ô'i dã thirc hin vic kê khai tâi san: 28 ngui, bng 100%.
S ngu'è'i chm thirc hin vic ke khai tài san: không.
S ngui ké khai duçic cong khai ti cuc h9p co quan: 28 ngu'Yi, bang
100%.
- Näm 2019, S& xay dirng và t chtrc thçrc hin K hoch kê khai tài san,
thu nhp và cong khai Ban kê khai tài san, thu nhp nàm 2019.
3.5. Xáy dipig, ban hành, kie2m tra, phát hiçn và xr l,3 viphgrn trong viçc
thcc hin quy tác t'rng xii', quy tãc dQo dii'c nghê nghip; chuyén dói vj tn cong
tác ciia can bó, cong chii'c, viên cht'cc.
Tü nãrn 2009, S K hoch và Du tu dã ban hành Quy ch thrc hin np
sOng van hóa dOi vi can b, cong chüc, viên chñc. Các quy djnh trong Quy chê
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thu'mg xuyên dugc 1inh dao nhc nhô thirc hin, vic di muon, v sóm ducc
theo dôi và các vi phim duçic cOng khai ngay trong ngây. NhIn chung, vic thijc
hin quy tc i'rng xir cüa can b cong chirc, viên chirc dãco chuyên biên ye rnt
nhn thüc; phong cách irng xir trong hot dng giao tiêp và thirc thi cOng viii
giüa can b cOng chüc vi cong dan và doanh nghip dã du'gc cái thin.
S xây dçrng k hoch, t chirc thanh tra cong v1.i di vó'i cOng chü'c thuc
quyn quán 1. Närn 2018, thirc hin thanh tra vic chap hành chirc trách nhim
vi1 dugc giao di vi Giám dOc Trung tarn xüc tiên và tu van dâu tu.
Can cir tInh hInh dan vj, Si KH&DT ban hành Kê hoch so 14/KBSKI-IDT ngày 24/11/2017 triên khai thirc hin chuyên dOi vj tn cong tác dOi vó.i
cOng chüc, viên chrc näm 2018 theo Nghj djnh sO 158/2007/ND-CP và Ngh
djnh s 150/2013/ND-CP cüa ChInh phü.
S K hoch và Du tu ban hành k hoch ye chuyên dOi vj trI cOng tác
nãrn 2019 (Kê hoch sO 18/KH-SKHDT ngày 14/12/20 18 triên khai thirc hin
chuyên dOi vj trI cOng tác dOi vri cOng chüc, viên chirc giai doan 20 19-2020) vâ
dugc UBND tinh phê duyt tai Quyêt djnh so 631/QD-UBND ngày 07/3/20 19.
S hrcit chuyn di vj tn cOng tác trong kST báo cáo: 01.
3.6. Thcc hiçn quy djnh v nhçn qua, tang qua và np iQi qua tang.
S thrc hin nghiêm t1ic chi do cfia cp trên v vic to chrc don Tat;
Quyêt djnh cña Thu turng ChInh phü ye Quy chê tang qua, nh.n qua và np !j
qua tang. Kêt qua: không có truO'ng h9p si~ dng tài san cOng khOng dirng quy
dinh,lãng phi; không có trung hçip tang qua, nhn qua tang trái quy djnh trong
djp lê, têt.
3.7. V PCTN trong cong tác can b.
Th'trc hin chi do cüa Ban Thung v Tinh üy tai Van ban s 1752CV/TU ngày 27-5-20 19 ye vic triên khai thçrc hin Kêt 1un sO 48-KL/TW
ngày 26-4-20 19 cüa Ban BI thu ye kêt qua tir kiêm tra, rà soát thirc hin cOng tác
can b; Dâng üy co quan và Tp the lãnh do SO dã tich circ chi do thirc hin tr
kiêm tra, rà soát cOng tác can b cüa co quan giai don tii 01/6/20 12 den nay.
Kt qua tir kim tra, rà soát cho thAy: S dã hoàn thânh rà soát, b sung quy
hoch các chCrc danh can b qua các thxi k' và thirc hin cOng khai theo quy djnh.
Giai doan hr nãm 2012 den 3 1/8/2019, S& dã tliçrc hin bO nhim, diêu dng yà bé
nhiêm, bO nhiêrn lai voi 32 luo't can bO Cac truo'ng hop bO nhiêm, bO nhiêrn lal
dêu thirc hin ding ye tiêu chuán, diêu kin, quy trInh cOng tác can b.
4. Cong tác lãnh do, chi dto và vic xir 1 trách nhim cila cp ily, t
cht'c ding, ngu'ô'i dung du, cp phó cüa ngtrôi thIng dâu khi dé xãy ra
tham nhüng
Trong thai gian qua, khOng có vi vic tham nhüng cn xem xét xü' 1
trách nhiêm tai S K hoach và Dâu tu.
5. Kt qua phát hin, xu 1 các viii vic, vti an tham nhüng
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5.1. Ké't qua phát hin, th lj tham nhüng qua cong tác ty kiem tra n5i bç5
cta ca quan: Không có.
5.2. Két qua phát hin, x lj tInh trgng nhi7ng nhiêu, tiêu cztc, gay phiên
ha cho nguài dan và doanh nghip trong giái quyêt cOng vic: Không có.
5.3. Kê't qua phát hién, xt' lj tham nhüng qua cOng tác kiérn tra, giám sat
cña cap iy, iy ban kiêm tra các cap: Không có.
5.4. Ké't qua phát hin, x'C lj tham nhung qua cOng tác thanh tra và giái
quyét do'n thtrphán ánh, tO cáo:
Trong kSi, Si thirc hiên 08 cuc thanh tra (01 cuc thanh tra cong vii Va 07
cuc thanh tra chuyên nganh); Dã ban hành 09 kêt lun thanh tra (bao gOm 01
cuc thanh tra thrc hin näm 2017). Qua thanh tra dà phát hin các so h Ca ch
quãn 1 cüa nhà nuc dôi v6i cong tác to chc thçrc hin dir an, chü yêu cong tác
lip, thârn djnh, phê duyt chü trucmg dâu tu, phê duyt dir an dâu tu chua diing
quy djnh cüa nhà nuOc; cong tác dâu thâu, cong tác triên khai thirc hin dir an
con chua cht chë; qua trInh thanh tra dâ lam rO nguyen nhân trách nhim nhng
hn chê yêu kern cüa ti1ng don vj, kiên nghj cap có thâm quyên chân chinh cOng
tác quân l dir an dâu tu cOng; ye kinh tê kiên ngh xr l hành chInh (thu hOi,
giàm tri'x thanh toán ..) vâi so tiên là 1.335 triu dông (thu hôi np ngân sách nhà
nuc sO tiên là: 484 triu dông, giàm trü giá trj thanh toán, quyêt toán: 851 triu
dong). Qua cOng tác thanh kiêm tra, không phát hin hành vi tham nhQng.
SO không nhn duçic dan phàn ành, t cáo v tham nhüng thuc thrn
quyên.
5.5. Ke't qua thu hi tin, tài san trong các vy an tham nhüng, kinh té' và
khác phyc thit hgi ye kinh ké: không có yêu câu ye tiên, tài san can xir l lien
quan den tharn nhUng.
6. Vic thic hin các kt 1un, kiên ngh cüa các Doàn kim tra, giám
sat, thanh tra, kiêm toán cüa Trung tro'ng lien quan den cong tác PCTN.
(So' Ké' hogch và Dcu hr dä cO báo cáo sá 121/BC-SKHDT ve ké't qua thy'c
hiçn Ké hoçich sO 58-KFI/TU ngày 29/12/2017 ca Ban thu'àng vy Tinh u ye
khác phyc tOn tgi, hgn ché trong cOng tác lânh dao, chi dgo thy'c hin thanh tra
vy viêc, khài tO, diéu tra, truy tO, xét xz các vy an tham nhüng, kinh tê nghiêm
trQng, phá'c tqp, du' lugn xâ hi quan tam).
Thrc hin Thông báo s 402-TB/TU ngày 03/01/2018 cüa Tinh uS' thrc
hin K hoch sO 58-KH/TU ngày 29/12/2017 cüa Tinh u5' Thai BInh ye khäc
phiic ton ti, hn chê trong cong tác lânh do, chi do thçrc hin thanh tra v11
vic; khâi to, dieu tra, truy to, xét xir các vii an tham nhüng, kinh tê nghiêm
tr9ng, pthirc tap, du lun xà hi quan tam và Chi dto cüa UBND tinh ti Cong
van sO 84/UBND-NC ngày 11/01/2018; S Kê hoach và Dâu tu dã xây dirng Ke
hoch s 02/KH-SKHDT ngày 26/01/2018 ye khc phiic thn tti, hn chê trong
cOng tác lãnh dao, chi do thirc hin phOng chOng tham nhUng và to chirc thirc
hin trong toàn the ca quan.
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Länh dio si yêu câu toân the can b, cong chi'rc tp trung riit kinh
nghim, khc phçic nhttng ton tai, han chê dã du?c chi ra sau kiêm tra, giám sat
v vic; khi to, diêu tra, truy tO, xét xir các v11 an tham nhüng, an kinh tê
nghiêm tr9ng, phirc tap, du 1un xã hi quan tam theo ni dung dã dugc nêu
trong Báo cáo kêt qua kiêm tra, giám sat ngày 20/10/20 17 cia Doàn cOng tác sO
02 — Ban Chi dao Trung uang ye phông chông tham nhüng.
* Kt qua thi'c hin nhu' sau:
6.1. Vê cong tác a'd tu' cOng

S K hoach và Du tu thirc hin tt cOng tác tham mini quân 1,2 du tu'
công, tránh dâu tu dan trái, không dê xáy ra lang phi, that thoát; Tham rnuu cac
giãi pháp xir l ng d9ng xây dçmg Ca ban gän vOi xây dirng và thirc hin ké
hoach dâu tu' cong trung han giai doan 2018-2020; tuân thu nghiêrn các quy djnh
cüa pháp 1ut ye cOng tác phân bô von dê chü dng phông ngra tham nhüng,
lang phi.
6.2. Vé cOng tác dá'u thcu
SO K hoach và Dâu tu dâ tham mini cOng tác 1ira ch9n nhà thu, 1ixa chpn
nhà dâu tu, darn báo tuân thu nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut dê chñ dng
phông ngi1ra tham nhüng, lang phi.
6.3. Vé cOng tOc thanh tra
K hoach thanh tra dã duçic xây di.rng vá phê duyt theo quy dnh. Kê
hoach thanh tra tp trung vào nhüng cOng vic d phát sinh tharn nhüng, lang
phi trong pham vi quân l nba nu'óc cüa ca quan.
6.4. Kiém dié'm, rjt kinh nghim, châ'n chinh và xem xét trách nhiêrn v
nhl?ng tOn ti Cong tác ly'a chQn nhà tháu dOi vO'i các dc an dd thccic chi ra trong
báo cáo Kiêm toán nhà nu'O'c ye quán lj và st'i' dipig vOn dáii tu' xdy c4rng ca bOn
nàm 2012.
Lãnh dao si dä chi dao và t chirc h9p vi phông chuyên mOn dê kirn
diem, rat kinh nghim, chân chinh và xern xét trách nhim ye nhü'ng tOn tai cOng
tác hra chçn nhà thâu dOi vó'i các dir an dã duçic chi ra trong bao cáo Kiêrn toán
nhà nuó'c ye quán 1 vâ s1r diing von dâu tu xây drng ca ban nãrn 20121. Qua

- Viçc cho phép chi djnh thá'u cho các gói thO'u sá 1, 4, 6 và 7 không dt'ing quy d/nh
theo DiCu 20 Luat DOu tháu và Diêu 40 Nghj d,inh sO ,85/2 009/ND-CF ye hithng dOn Lut
DOu thOu (Lkc On cOng cô, bOo ye, nâng cOp dC bién sO 6, doan ti'c K18 den K26 huyCn TiCii
HOi, tinh Thai BInh,),'
- Cong tOc a'du thu 6' m5t sO' dii On chu'a có su' canh tranh, nhiu gói thcu Op ding
hlnh thO'c chi dinh thOu và dOu thOu han chê chira dam báo quy djnh Lut DOu thOu và các
vOn ban thi hành.' Di On cOng cô, bOo v và nOng cOp dê biên sO 6, doan tic KJ]+500 den
K14+500, huyn Tiên Hthi, Thai Blnh; Dii On nOng cOp dê HI?u HoO tO' KO den K16 thuc
chu'crng trinh nOng cOp hç thông dê song den nOm 2020 tinh Thai Binh,' D,c On ccii tQo, nOng
cOp du'àng DOng ChOu, huyn Tiên HOi, Dii On ccii tao, nOng cOp du'O'ng cO'u ho, thu nan tic
ducicng 39B di cOc xO TOy Ninh, DOng Trung; DOng HoOng, huyCn Tiên HOi,' Dt' cm nOng cOp
h thông dê hO'u Lu5c tirKO dênK36, giai doçin 1.' tic K18+700-K22+700, kè DOng Tri'c và
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vic t chüc kiêm dim cho thy: nhung tn ti, hn chê theo báo cáo Kim toán
nhà nuc ye quàn l và sir ding von dâu tu xây dirng co bàn narn 2012 dä duçic
S Ké hoch và Dâu tu, các phông chuyên mon và cá nhân lien quan thirc hin
kiêrn diem, rit kinh nghim ngay sau khi có báo cáo Kiêm toán nhà nu'âc.
III. HAN CHE, iiO IUIAN v1J'ONG MAC VA NGUYEN NHAN
Trong nhU'ng nãm qua, c1ng vâi sir trin khai cña nhiu bin pháp phông
ngra, cong tác PCTN dä có nhU'ng chuyên biên tIch circ cá ye nhn thirc và hành
dng. Dai da so can b, cong chic có thüc rèn 1uyn, nâng cao phâm chat
chInh trj, dao drc lôi sOng, hoàn thành tot nhim vi, gi v&ng phâm chat, dao
dtrc, không tham nhüng, khOng tiêu circ; có thCrc phic vi nhân dan. Các giái
pháp phông ngüa tham nhüng ducic quan tam thirc hin dông b. Nhürig kêt qua
dat duçc có nghTa quan tr9ng dê tiêp tiic thirc hin có hiu qua cao hcm trong
cOng tác phông, chông tham nhüng trong thai gian ti.
Tuy nhiên, trên thirc t cong tác PCTN Co khó khàn, han chê do nhiu
nguyen nhân nhu'ng chü yêu là các nguyen nhân sau:
- Si.r phán bin cüa các t chtrc chInh trj xã hi, t chirc xA hi chua duç'c
phát buy; da so cOng dan và doanh nghip có tinh than thOa hip vO'i các hành vi
trái pháp lut cüa cOng chüc.
- COng tác thanh tra, kim tra cong vi di vi các co quan hânh chInh nba
nu'O'c chua duc tiên hành thung xuyên nên tInh hInh vi phm (nhüng nhiêu,
vOi vinh, ...) trong giãi quyêt cong vic lien quan den cOng dan và doanh nghip
vn chua duçic khäc phiic trit de.
- Th ch, chInh sách v quàn l kinh t - xã hi trên nhiu linh virc vn
cOn so h, bt cap, chua minh bach, chua xóa bO duc co chê "xin, cho", là diêu
kin dung duOng và lam nay sinh tham nhüng.
IV. KIEN NGH!, BE XUAT
1. Tang cung cong khai, minh bach trong cong tác tuyn dung, bô nhim
can b, cOng chüc.
2. Thirc hin có hiu qua cài cách tin luo'ng cüa can b cong chtrc, di dôi
vO'i vic tinh giàm bien chê.
3. Tang cung cài cách thu tiic hành chInh.
kè Hip Tt'c; Dy' an dá'u tu xáy dy'ng cong trinh Cu Vzccic trên du'O'ng DDH, huycn Qu5nh
Phu; Dy' an nOng cOp h thông dê Htcu Hoá tic KO+OO den K16+OO, tinh Thai Blnh (giai docin
1 tic KO-K5),' Dir an cái tao, nOng cap du'&ng ct'cu h3, c'ru nQn song Luôc, sOng HoO tic An Khê
di An M9 (DDH); Dtc On nao vet, kho'i thông dông chOy, kè chong sói 10' sOng 3/2 Thành phô
Thai Blnh; Dr Oo nao vet sOng Yen L5ng ('giai doçin 1 nçio vet song),' Dy' an du'O'ng thu
thu nxn lien xã Quang Binh, Quang Minh, Minh TOn, BInh Thanh, huyn Kiên Xicung,' Dir On
xOy dy'ng cOng trIn/'z xic lj st 10' qua kin, dOn cz và chông Ong song Thông Nhát, huyn DOng
Hu'ng (giai doQn 1),' Dy' On dzthng ra Con Den, huyn Thai Thuy. Vic chu'a dy' On thành cOc
gói thOu dC chi d/nh thOu 0' m5t sO dy' On: Dy' On du'0'ng Thj trOn Thanh Ne di Quang Minh,
huyn Kiên Xu'crng, Dy' On du'ô'ng VI? TOy — Vi? Lê, huyn Kiën Xu'o'ng.
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4. Phát huy manh m vai trô, trách nhim cüa Mt trn T quc, các doàn
the, các to chirc xã hi, hip hi doanh nghip, hip hi ngành nghê, dc bit là
vai trô, trách nhim cüa các ca quan báo chI, truyên thông và rnôi can b, dáng
viên, cOng dan trong PCTN.
5. Bô sung mt s quy djnh v trách nhim giài trInh cüa ngu'è'i có chrc
vi, quyên hn trong thirc thi nhim vi, cong v.
Si Kê hoach và Du tu báo cáo kt qua Cong tác phông chông tharn
nhüng; dê nghj Thanh tra tinh tong hçip theo quy djnh./. --KT.GIAMDOC

No'i nI,ln:
- Thanh tra t'inh;
- Lru: VT, TTr.

Nguyn T anh Long
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UBND TINH THAI BINH
S KE HOJCH VA DAU TIJ
phy lyc 4

KET QUA CIIU YEU yE CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG
Nàm 2018 Va 9 tháng näm 2019

(s6 Iiu tInh tU-'ngày 26/12/2017 dn ngày 25/9/2019)
MS
1
2

NQI DUNG
CHINH SACH, PHAP LUAT
S van bàn ban hành rni d t!iirc hin Lut PCTN và các van bàn hiro'ng
dan thi hành Luât PCTN
S van bàn di.roc sü'a di, b sung d thijc hin Lut PCTN và các van bàn
hu'o'ng dn thi hành

DV TINH

sO LIEU

Van bàn

2

Van bàn

0

Lu9't nguO

11 0

TUVEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DVC PHAP LUAT yE PCTN
3
4
5

S Iu'ct can b, cong chirc, viên chirc, nhân dan tham gia các lóp tp hun,
quán trit phap 1ut v PCTN
sé lop tuyOn truyn, quàn trit pháp Iut v phOng, chng tham nhüng ducrc
to chrc
S lup'ng du sách, tài Iiu v pháp lut phOng, chng tham nbting du'cic
xuat bàn

Lop
Tài

lieu

TIIUC lIEN cAc BIEN PHAP PHONG NGiYA THAM NHUNG

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Côiig k/ia!, miii!, bicl, trong hoit dj3ng cña co' quail, to chá'c, do'n vj ('gQi
chung là &in vj,)
S co quan, tO ch(rc, dan vj duc kim tra vic thirc hin các quy djnh v
cOng khai, minh bach
So co quan, tO chi.rc, dan vj bj phát hin có vi pham quy djnh v cong khai,
minh bach hoat dtng
Xiiy di'ng và th(1'c hin các cheA 5, djnli má'c, tiêu chuin
S vAn bàn v ch d, djnh müc, tiêu chun dä du'c ban hành mói
S van bàn v che d, djnh rn'c, tiêu chun da thrçc sira di, b sung cho
phA hpp
So cuc kirn tra vic thirc hin càc quy djnh v ch d, djnh rn6c, tiêu
ch un
So vi vi pharn càc quy djnh v ch d, djnh mcrc, tiëu chun da ducic phát
hiên và xir
S nguOi bj phát hin dA vi pham các quy djnh v ch d, djnh mrc, tiOu
chuân
S nguO vi pharn các quy djnh v ch d, djnh mi'rc, tiOu chun da bj xr l2
kV mat
SO ngu'Oi vi phm các quy djnh v ch d, djnh mic, tiêu chun dA bj xir l'
hInh sr
Tng già trj CàC vi pham v ch d, djnh mt'rc, tiêu chun ducic kin nghj
thu hi và bi thuông (nu là ngoai t, tài san thI quy di thành tin).
Tng giá trj vi pharn ch d, djnh mrc, tiOu chun da duc thu hi và bi
thu'Ong
S ngiiO'i da np lii qua tng cho dan vj

CQ, TC, DV

0

CQ, TC, DV

0

VAn bàn
VAn bàn

1
0

Cuc

0

Vii

0

Ngu'Oi

0

NguOi

0

NgisOi

0

Triu dng

0

Triu dng

0

NguOi

0

18

Giá trj qua tang dä duç'c np lai (Nu là ngoi t, tài san thi quy di thành
tiën)

Triu dng

0

TIzu'c h/en quy tc &ng xfr chuyên thi vj In cong tdc cfia can bji, cong
chá'c, v/en chá'c
19

S CO. quail, t chirc, don vi dã dixc kim tra vic thrc hin quy tAc 1rng xr
cOa can b, cong clllrc

CQ, TC, DV

0

20

S can b, cong chire, viên ch(rc vi pham quy the ü'ng xCr, quy the dao d(re
nghO nghip dã bj th l'

Ngu&i

0

21

So can b, cOng chñc, viên chüe du'g'c chuyn di vj trI cOng tác nithm
phàng ngàa tharn nhung

NguOi

1

Ngui
Ngu'Oi

0
0

Ngu'O

0

NguOi

0

NgirO'i

0

22
23

24
25
26

Ch
cQl_-

so
E HO,

27
28

vA
SAW
/THA
29
30

31
32

33
34
35
36

37
38

39

Thrc h/en các quy d!nl: v ni/nh bach là! san, thu nh?ip
S nguOi dupe xáe rninh vic kê khai tài san, thu nhp
S nguO bj kt 1un kê khai khong trung thpe
Trách ,zhini cáa iigwài dfrng thlu cdc co quan, 1 chá'c, do',z vj khi d
x4y ra thani nhüng
S nguOi di'rng du bj kt lun là thiu tráeh nhim d xy ra hành vi tham
nil un g
SO nguOi dirng du dA bj xci l' hinh sir do thiu trách nhim d xy ra hành
vi tharn nhüng
S nguOi dci'ng du bj xci i k' 1ut do thiu trách nhim d xãy ra tham
nil ü n g
Ca! cách hành chInh, dcii mOi cOng ngh quàn Ij' và phu'o'ng llu't'c thanh
loan
SO co quail, tO chcic dã áp diving ISO trong quai l' hành chInh
TS' i co quail, tO chcic dã chi trá lu'o'ng qua tài khoàn trên tng s ea quail,
don VI trtrc thuc
PHAT HIEN CAC VU VIEC THAM NHUNG
Qua viCc in' klein Ira no! bô
S vi tharn nhüng d dupe phát hin qua vic ti kim tra ni b
Se, dI tupng eó hành vi tham nhüng di.rgc phát hin qua vie tir kie,m tra
noi b
Qua IzoiI t5ng Iii an/i Ira
SO vj tharn nhung dupe phat hin qua Cong tác thanh tra
So de,i tupng CO hành vi tham nhung bj phát hin qua cong tác thanh tra
Qua cOng tác giOl quyêt khiêu nii, to cáo
S don to cáo ye tharn nhung thuc thm quyn giài quy& eOa eáe co' quail,
to chuc
S don tO cáo ye tham nhüng dã dupe giãi quyt
SO vii tharn nhOng dupe phát hin thông qua giái quyt khiu nai, t cáo
Se, de,i tupng eó hành vi tham nhüng bj phát hin qua giãi quyt khie,u nai,
te,
Qua cl/Cu Ira 4n pit cmi
SO vi an tharn nhung (thuc pham vi quan is') dä dupe co' quan ehcre näng
kho'i to
SO de,i tupng tharn nhüng (thuc pharn vi quãn 1') dä bj co' quan chcic nãng
khd'i to
XTJ' LY CAC HANH VI THAM NHUNG
SO vii an tharn nhQng dä du'a ra xét xci (dia phu'o'ng thcing kê kcit qua xét xzr
so thdm càa toà On; bó, ngành tho'ng kê theo ke't quO xét th so' thdin dcii v&i
cOc ve On xOy ra trongphcmmn vi quOn 1j try'c tiê'p)

CQ, TC, DV
%

100%

Vi,j
Ngu'O

0
0

Viii
NguOi

0
0

Don

0

Dan
Vi

0
0

Ngu'O'i

0

V

0

Ngu'O'i

0

Vii

0

40

S di tu'o'ng bj kt an tham nhüng (d/aphu'o'ng thng kê kt qua xét xr so'
thcni czia toà an; b5, ngành thng kê theo ke't qua xét xi'r so' thdn2 dói vó'i
cac vz an xáy ra trongphm vi quán l trrc tié'p)

Nguô'i

0

41
42
43
44
45
46

Trong do: + Sé di tu'Q'ng pham ti tharn nhing It nghiêrn trong;
+ S di tu'gng pharn ti tharn nhüng nghiêm tr9ng;
+ Sé di tu'Q'ng pharn ti tham nhüng rt nghiem trpng;
+ S di tnro'ng phm ti tham nhüng dc bit nghiêm tr9ng.
S vi vic tharn nhOng d du'çic xfr 1 hành chInh
S can bô, cong chirc, viOn chO'c bj xcr 1 k' 1ut hành chInh v hành vi
tham nhung

Ngu'ô'i
Ngu'Oi
Ngu'ôi
Ngithi
Vi
Ngu'O'i

0
0

47

So v vic tham nhüng dä du'cic phát hin, dang du'çrc xem xét d xi 1
(clura có két qua xO' 1')

48

S di tu'Q'llg tharn nhüng dI du''c phát hiên, dang du'gc xem xét d xir 1
(chua có kt qua xO l)

0
Ngu'O

0

Triu dng

0

m2

0

Triu dng

0

m2

0

Triu dng

0

m2

0

NguO'i
Ngu'O'i

0
0

NgtrOi

0

NguO

0

S don yOu cAu ca quan nhà nu'ó'c giái trInh theo quy djnh cOa Nghj djnh s
90/2 0 13/ND-CP
S don yOu cAu co' quan nhà nu'ó'c giãi trinh dO diu kin d co' quan nhà
nirO'c giái trinh

Don

0

Don

0

S don yêu c.0 d du'p'c giái trInh

Don

0

Ta! san bj thwn nhung, gay thit hçd do tham nhung dãphdt hin du'9'c.
49

+ Bang tk1n ('tin Vit Narn + ngoçii t, tài san khác du'çrc quy ddi ra tin
V/el Nain)

50

+Dátdaj
Ta! san thain nhung, gay thit hzi do tham nhüng dã diric thu hi, ba!
t/iu'ông

I

+ Bang tin (tin Viçt Narn + ngoqi te, tài san khác dtrçsc quy dói ra tién
V/Ct Naiii)
±Dátdai
Ta! san thaii nhüng, gay thit h,i do than: nhüng không tI, thu ha!,

,,\

kIuc p/i ic itirçic

+ Bciig tin (tin Vit Nam + ngoQi té, tài san khác dircrc quy ddi ra tin
Vi Narn,)
54
55
56

57
58
59
60
61

+Didaj
Báo v ngu'öi tá cáo, phd! hin than: nhüng
S ngu'O'i t cáo hành vi tham nhOng d bj trá thu
S ngu'i t cáo hành vi tham nhOng dã du'Q'c khen, thu'Oiig,
trong do
+ Tang Btng khen cOa ThO tuó'ng ChInh ph6
+ Tng Bing khen cOa B, ngành, dja phixong
+ Tang Giay khen
S ngnrOi bi tam dInh clii cOng tác, tam c!iuyn vj trI cOng tác do vi pharn
pháp lut liOn quan den tharn nhiing
S nguo'O'i bj t?rn dinh clii cong tác, tam chuyii vj trI cong tác sau do du''c
kt 1un Ia có hành vi tham nhfing

UBND TINH THAI BIN}I
SO KE HOACH VA DAU TU'

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phác

DANH MUC CAC VAN BAN CUA BANG, NHA N1fOC BA BLC PHO BIEN,
QUAN TRIT TRONG NAM 2018 vA 9 THANG NAM 2019
(Kern theo Báo cáo sá:

STT
2018

6$g

/BC-SKfIDTngày 4

Van bàn
Kt 1un s 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 cüa B ChInh trj v tip
tic thirc hin Nghj quyêt Trung uong 3 (khóa X); Chi thj 05CT/TW ngày 15/5/2019 cüa B ChInh trj ye hc tp và lam theo tu
tung, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh
K hoch s 58-KH/TU ngày 29/12/2017 cUa Tinh u Thai BInh
ye khãc phyc ton tti, hn chê trong Cong tác lânh do, chi dto thirc
hin thanh tra vii vic; khi to, diêu tra, truy to, xét xir các vii an
tharn nhüng, kinh tê nghiêm trong, phrc tap, du 1utn xã hi quan
tarn
Thông báo s 402-TB/TU ngày 03/01/2018 cüa Tinh u thxc hin
Kê hoch so 58-KH/TU ngày 29/12/2017 cüa Tinh u' Thai BInh
ye khãc phc ton tai, hn chê trong cong tác lãnh do, chi do thrc
hin thanh tra vi viêc; khâi to, diêu tra, truy to, xét xir các vii an
tham nhüng, kinh tê nghiêm trong, phirc tap, du 1un xã hi quan
tam
Cong van s 84/UBND-NC ngày 11/01/2018 cüa UBND tinh v
vic thrc hin Thông báo so 402-TB/TU ngày 03/01/2018 cUa
Tinh u'
Lut PhOng chng tham nhüng ngày 20/11/2018

/11/2019)
Hlnh thü'c phô biên,
quán trit, triên khai
H thng rnng van
phOng; hop Dàng üy;
hçp giao ban, hop Chi
b
H thng mng van
phOng; hop Dãng üy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thông mng van
phOng; hop Dàng ñy;
hp giao ban, hop Chi
b

H thông mng van
phông; hop Dàng Uy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thông rnng van
phOng; hop Dãng iiy;
hop giao ban, hop Chi

Van bàn s 1542/UBND-TCD ngày 11/5/2018 cUa UBND tinh H thông mng van
thic hin chuo'ng trinh cong tác nàm 2018 cüa Ban chi dao Trung phông; hop Dàng ày;
hop giao ban, hop Chi
uong ye phOng chông tham nhüng
b
Clii thj s 3 0/CT-TTg ngày 30/10/2018 cüa Thu tu&ng ChInh phü H thng rnng van
ye nâng cao chat lung giãi quyêt thU tiic hành chInh ti các b, phông; hop Dãng ày;
hop giao ban, hçp Chi
ngành, dja phirang
b
Chi thj s 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 cUa Thu tu&ng ChInh phU H thông mng van
v vic chân chinh cong tác dau thâu trong các dr an dâu tu phát phOng; hop ãng ày;
hp giao ban, hpp Clii
trin và hot dng mua sam thuàng xuyên sU dung vOn nhà nuâc
b
van bàn s 4547/UBND-TCD cUa UBND tinh ngày 05/12/20 18 v H thông rnng van
vic tic hin Kêt 1un cUa DOng chI Tong BI thu, ChU tjch nuc, phOng; hp Dàng ày;
hp giao ban, hpp Chi
Truàng ban chi do Trung uang ye phOng chông tham nhQng

b
H thong mng van
phông; hop Dãng Uy;
hp giao ban, hop Chi
b

Nghj quyêt so 25/NQ-CP ngày 08/2/2017 cüa ChInE phU : Ban
hành Chuang trinh hành dng cüa ChInE phü triên khai Nghj quyêt
Hi nghj Ian thü tu Ban Chap hành Trung uang Dâng khóa XII ye
tang curng xây drng, chinh don Dáng; ngãn chn, day lüi sir suy
thoái ye tu tung chInh trj, do dirc, lôi sOng, nhüng biêu hin 'tir
din biên', "tir chuyn hóa" trong ni b
Ngh quyt s 126/NQ-CP ngày 29/11/20 17 cUa ChInh phü: V H thng mng van
Chu'ang trInh hành dng cüa ChInh phU thirc hin cong tác phOng, phOng; hop Dãng üy;
hop giao ban, hop Chi
chông tham nhflng den näm 2020
b
Chi thj so 20/CT-hg ngày 17/5/2017 cüa ThU tuóng ChInh phU: H thông mng van
Vê viêc chân chinh hot dng thanh tra, kiêm tra dOi vOi doanh phOng; hop Dãng Uy;
hp giao ban, hop Chi
nghip
2019
Kt luân s 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 cUa Bt ChInh trj v tip
tiic thrc hin Nghj quyêt Trung uang 3 (khóa X); Chi thj 05CT/TW ngày 15/5/2019 cUa B ChInh trj ye hc tp và lam theo tu
tung, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh
Chi thj sO 27-CT/TW ngày 10/01/2019 cUa B ChInh trj ye tang
cuOng sr länh do cUa Dãng dOi vOi cong tác bão v ngithi phát
hin, tO giác, ngui dâu tranh phong chong tham nhQng, lang phi,
tiêu cisc.
Quy djnh s 1 1-QDi/TW, ngày 18/02/2019 v trách nhirn cUa
ngui dung dâu cap Uy trong vic tiêp dan, dOi thoi trçrc tiêp vth
dan và xU 1 phân ánh, kiên nghj cUa dan
K hoch s 64-KH/TU ngày 19/01/2018 cUa Ban Thung vii Tinh
u ye tiêp tiic thixc hin Chi thj sO 05-CT/TW cUa B ChInh trj và
triên khai hc tp chuyên dé näm 2018
K hoch s 09/KH-UBND ngày 18/01/2019 cUa UBND tinh ye
k hoch phOng chông tham nhung nãm 2019

Lut PhOng chéng tham nhUng näm 2018; Nghj djnh sO
59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cUa ChInE phU

Chi thj s 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cUa ThU tuO'ng ChinE phU
V vic tang cung xü l, ngän chn có hiu qua tinE trng nhung
nhiu, gay phiên ha cho ngui dan, doanh nghip trong giãi quyet
côngvic
Kê hoich s 13 8-KH/TU ngày 22/3/2019 cUa Ban Thung vii Tinh
Uy Kê hotch thirc hin Chi thj sO 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 cUa

H thng rning van
phông; hop Dãng Uy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thng mng van
phOng; hop Dáng Uy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thng rnng van
phOng; hop Dãng Uy;
hop giao ban, hp Chi
b
H thng mng van
phOng; hop Dãng Uy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thông ming van
phOng; hp Dãng Uy;
hop giao ban, hop Chi
bô; ban hành và tO
chuc thuc hiên Kê
hotch tai cc quan
H thng mng van
phOng; hop Dàng uy;
hop giao ban, hop Chi
lap tuyên
bô; m
truyên ming
H thông mng van
phOng; hop Dãng Uy;
hp giao ban, hp Ciii
bô; ban banE va tO
chuc thi.rc hiên Kë
hoch tti cci quan
H thng mtng van
phông; hp Dáng Uy;

B ChInh trj v tang cuing sir lãnh dto cUa Dãng di vi cong tác
bão v ngui phát hin, to giác, nguii dau tranh chong tham
nhüng, lang phi, tiêu circ.
Quyêt djnh sO 610/QD-UBND ngày 01/3/2019 cüa UBND tinh
ban hành Kê hoach triên khai thi hành Lut PhOng, chông tham
nhüng nãm 2018

Cong van s 2509/UBND-TCD ngày 20/6/20 19 cüa UBND tinh v
tang cuäng các bin pháp phOng ngira tiêu circ, tham nhüng trong
hot dng cOng vii
K hoach so 82/KH-UBND ngày 12/8/2019 ciXa Uy ban nhân dan
tinh nham thirc hin có hiu qua Dê an "Tuyên truyên, phô biên,
giáo dçic pháp 1ut ye phOng, chông tham nhung giai don 2019 2021"
Kê hoch s 98/KH-UBND ngày 26/9/2019 cüa UBND tinh thirc
hin Dê an " tuyên truyên, phO biên, giáo diic pháp 1ut ye phOng,
chông tham nhung" nam 2019 và nam 2020
K hoach s 99/KH-UBND ngày 07/10/2019 thc hin Kt lun
thanh tra so 113 7/KL-TTCP ngày 10/7/2019 cüa Tong thanh tra
ChInh phü ye thanh tra trách nhim cüa Chü tjch UBND tinh trong
viêc thirc hin pháp lu.t ye thanh tra, tiêp cOng dan, khiêu ni, to
cáo vã phOng chông tham nhüng (thii k' tr näm 2011-2016) và
dt dai, rnôi truO'ng (thi k' tir nam 2006-20 16)

hop giao ban, hop Chi
b
H thing mng van
phOng; hop Dãng üy;
hop giao ban, hop Chi
bô; ban hành và to
chiirc thuc hiên Kê
hotch ti co quan
H thng mng van
phông; hop Dãng ñy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thng mng van
phOng; hop Dãng üy;
hop giao ban, hop Chi
b
H thong mng van
phOng; hop Dáng üy;
hop giao ban, hp Chi
b
H thong mng van
phOng; hp Dâng üy;
hop giao ban, hop Chi
b; ban hành và tO
chirc thc hin Kê
hoch ti cG quan

