UBND TtNH THAI BINH CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
S( KE HOACH VA DAU T!X
Dc 1p - Tiy do - Htnh phüc
S: cj2't/BC-SKHDT

Thai BInh, ngàytháng 12 nàm 2018

BAO CÁO
Kêt qua thirc hin Kê hoich s 58-Kil/TU ngày 29/12/2017 cüa Ban Thtrô'ng
vi,i Tinh u ye vic khàc phiic ton ti, hn chê trong cong tác lãnh do, chi duo
thyc hiên thanh tra vui vic; kh&i to, diêu tra, truy to, xét xir các vi an tham
nhflng, kinh tê nghiêm trQng, phü'c tip, dir 1uirxã hi quan tam
Thrc hin K hoch s 58-KHITU ngày 29/12/2017 cüa Ban Thuè'ng vi
Tinh u; chi dao cüa IJBDN tinh tai Van bàn so 15/UBND-TCD cüa UBND tinh
ngày 07/3/2018 ye thirc hin kiên nghj cüa Doàn cong tác s 2; Ban chi do Trung
uong ye phông, chOng tham nhüng; S KH&DT cia có các van bàn báo cáo kt qua
thirc hin Kê hoach so 58-KHITU ngày 29/12/20 17 cüa Ban thuông vi Tinh us'.
Can cr k& qua thc hin trong tháng 12 näm 2018, Sâ K hoch và Du tu
tiêp tVc báo cáo nhu sau:
I. CONG TAC LANH JJO, Cifi DO
Ti cuc h9p Dáng uS', co quan trong tháng; Lãnh do s tip tc don dc,
yêu câu toàn the can bô, cOng chüc tp trung rut kinh nghim, khãc phic nhthg
ton tai, han chê dã duac chi ra sau kiêm tra, giám sat vi.i vic; khyi tO, diu tra,
truy tO, xét xir các vi an tham nhQng, an kinh tê nghiêm tr9ng, phüc tap, du 1un
xa hi quan tam theo ni dung cia ducc neu trong Báo cáo kêt qua kiêm tra, giám
sátngày 20/10/2017 cüa Doàn cong tác so 02 — Ban Chi dto Trung ucing ye phông
chông tham nhüng.
II. KET QUA TH!XC HI1N
1. Vê cOng tác dâu tir cong
Si th?c hin tt cOng tác tham mini quàn iS' du tu cOng, tránh du tu dan
trái, không dê xáy ra lang phi, that thoát; Tham mini các giái pháp xO iS' ng d9ng
xây drng co bàn gän vói xây dirng và thirc hin kê hoch dâu tu cOng trung hn
giai don 2018-2020; tuân thu nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut ye cOng tác phân
b vn dê chü dng phông ngixa tham nhüng, lang phi.
2. Vê cong tác dan thâu
Sâ cia tham muu cong tác 1ira ch9n nhàthu, lua chon nhâ du tu, dam bâo
tuân thu nghiem các quy djnh cüa pháp 1ut de chü dng phông ngüa tharn nhüng,
lang phi.
3. Vê cOng tác thanh tra
hoch, vôi 05 cuc thanh
Nàm 2018, S trin khai thçrc hin, hoàn thành
tra (01 cuc thanh tra cong vii, 04 cuc thanh tra chuyên ngành). Trong do, 01
cuc thanh tra cOng v1I và 03 cuc thanh tra chuyên ngânh cia cO ket lun thanh tra.
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S& dã xay dirng, phê duyt K hoach thanh tra nãm 2019, t.p trung vào
nhtmg cong vic dê phát sinh tham nhUng, lang phi trong phm vi quàn l nhà
nu'ôc cüa co quan, vi ni dung: thanh tra 06 cuc ye dâu tu xây dpng co' bàn
III. PHU'ONG HU'ONG, NHIM VU TRONG THOI GIAN TOT
1. Chü dng, tIch circ phi hgp vi các s&, ban, ngành, U' ban nhân dan
các huyên, thành phô, các chü dâu ttr, Ban quàn 1 dçr an dê nãm tInh hInh thrc
hin các miic tiêu, nhim vii phát triên kinh tê - xã hi nãm 2019 và Ca nhim
k giai don 2016-2020; tiên d thirc hin giâi ngân các dirán dau tu' trên dja
bàn tinh. Nâng cao chat luçrng cOng tác quàn 1 các nguôn von dâu tu' xây drng
co bàn tr nguOn vOn ngân sách nhà nuc và von ODA; theo dOi, thâm dnh
tham muu cho tinh các dr an theo hInh thrc hgp dOng BT, BOT,PP7trên da
bàn tinh theo quy djnh.
2. Tiêp tiic day manh cái cách thu tVc hành chInh trén tht ca các linh virc
chuyên mOn nghip vi; cài tiên lé lOi lam vic; thung xuyên chi do các dan vj
chuyên mOn, di ngü can b, cong chiirc nghiêm tñc chap hành các quy djnh thu
tVc hành chInh dâ duqc cong bO, niêm yet dam báo dting thai gian theo quy djnh
hiên hành cüa Tinh.
3. Trin khai dng b các giãi pháp phông chng tharn nhüng, trong do
tap trung cOng tác cái each, don giài hoá thñ tçic hành chInh; rà soát sL'ra dOi các
quy dlnh quãn 1, diêu hành ni b, quy täc irng xi:r, do dirc nghê nghip, tang
cuing cOng tác thanh tra, kiêm tra ni b, cOng tác quân l nhà nu'c thuc
ngành, lTnh vrc.
S Kê hoch và Du tu báo cáo theo quy djnh./. J-

Ncri n/ian:
- Ban Nôi chInh Tinh
- UBND tinh;
- Luu: VT, TTr.

uS';

