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TháiBlnh, ngày C.4 thángnám 2019

BAO CÁO
Dánh giá v nguy co' tham nhüng, lçri Ich nhóm trong ban hành van ban quy
phm pháp 1ut; rà soát, dánh giá và dê xuãt hoãn thin pháp 1ut ye xtr 1)
dôi v&i hành vi nhflng nhiêu
Thrc hin chi do cüa UBND tinh ti van bàn s 2948/UBND-BTCD ngày
17/7/2019 v/v thi.rc hin Cong van so 2563/BTP-VDCXDPL cüa B Tu pháp; Can
cü kêt qua thrc hin, S Kê hoch và Dâu tix báo cáo, nhu sau:
I. T!NH H!NH THIJ'C HIN QUY B!NH CUA PHÁP LUIT VE BAN
HANH HANH VBQPPL LIEN QUAN DEN PHONG NGtA NGUY C€
THAM NHUNG, WI iCH NHOM
Thii gian qua, Si K hoch và Du tii — trong cong tác tham mini ban hành
van bàn quy phm pháp 1ut thuc linh vlrc quán 1 - luôn tuân thu quy trInh 1p dê
nghj xây dirng VBQPPL nhu tong kêt thrc tiên, to chüc nghiên cü'u khoa h9c; xây
d\mg chInh sách, dánh giá tác dng cüa chInh sách, lay kiên ye dê ngh xây dirng
VBQPPL... Trong dr tháo các van bàn duçc dé xuât, nhüng ni dung lien quan
den phông ngüa nguy ca tham nhQng, 1i Ich nhóm luôn drnc chü trçng.
II. RA SOAT, DANH GIÁ PHÁP LUiT BE XUAT lOAN THIIN
PHAP LU4IT VE X1' LY DOI VOI HANH VI NHUNG NHIEU
1. Kêt qua rà soát pháp 1ut v xfr 1 dôi v&i hành vi nhüng nhiu
Lânh do s thumg xuyên chi do chit chê, t chüc thrc hin dng b các
giài pháp nhãrn xir 1', ngän chtn có hiu qua tInh trng nhüng nhiêu, gay phiên ha
trong giài quyêt cOng vic. Râ soát, sira dôi, bô sung ca chê, chInh sách, pháp 1ut
thuc phim vi quàn l; rà soát thu tVc hành chInh theo huàng tinh giàn, 1oti bO các
thu tc không can thiêt, ruôm rà, khó thirc hin, rut ngän thi gian; sau khi tiêp
nhn ho sa, thu tçtc hành chInh theo quy djnh, không duçc yêu câu doanh nghip,
ngLthi dan bô sung ho s, tài lieu qua 01 lan.
Lãnh dao sâ và can b lien quan trirc tiêp, hoc tham gia cong tác di thoai
vói doanh nghip, ngui dan theo huâng thirc chat, câu thj; nam bat tam tu,
nguyen vng, vuóng mac cüa nguôi dan, doanh nghip dê giài quyêt thrc chat, di.irt
diem, dê xuât vói các co quan có thâm quyên bin pháp x1r l dôi vói nhffig bat
cp trong quy djnh cüa pháp lut.
2. TInh hInh ti chile thi hành pháp 1ut v xtr I hành vi nhflng nhiêu
Lãnh dio si luOn nghiêm tüc quán trit, chi dio chtt chë, t chüc thrc hin
dOng b các giài pháp nham xir 1, ngàn chn có hiu qua tInh trng nhüng nhiu,
gay phiên ha trong giâi quyêt cOng vic; nghiêm chinh thrc hin dung quy djnh
vic tiêp cOng dan, tiêp nhn nhUng phân ánh, kiên nghj, khiêu ni, tO cáo cüa
ngithi dan theo dung quy dnh; dê cao trách nhim nêu guong, gum-ig mu thçrc
hiên và tang cung trách nhim trong cOng tác chi do, diêu hành; Co kê hoch
xây dirng di ngü can b, cOng chuc vü'ng yang ye chInE trj, tu tung, trong sang

v do d(rc, 1i sang, thành tho v chuyên môn, nghip vi trong qua trInh giái
quyêt cong vic cüa ngi1i dan và doanh nghip.
Cong tác kim tra, giám sat can b, cong chCrc, viên chirc trong hoat dng
cong vi, giái quyêt cOng vic lien quan den ngui dan, doanh nghip duqc tang
cu?ng; giâi quyêt drt diem, kp thñ các kiên nghj, phãn ánh, to cáo cüa ngui dan
và doanh nghip.
3.Kiênnghj
- Thrc hin có hiu qua các bin pháp tuyên truyn sâu rng ye chInh sách,
pháp 1ut; hurng dan, khuyên k}iIch ngui dan, doanh nghip song, lam vic theo
Hiên pháp, pháp lut, thirc hành hem chInh, không tiêp tay vái tiêu circ, tham
nhüng, kiên quyêt không dua, không môi gii hôi l; tuân thu các quy tàc, van hóa
iirng xir van minh; tich circ, chü dng tham gia phát hin các biêu hin, các hành
tham nhüng, lang phi, thông tin kjp thei, chInh xác, trung thirc cho các Ca quan
chirc näng; tOn vinh nhrng diên hInh tOt.
- Tang cithng thanh tra, kim tra cOng vv; hoat dng giám sat trong thirc thi
cOng vi cüa các co' quan, to chrc, cong chüc, viên chirc nhà nuc nhäm gop phân
ngãn chn, xi:r l có hiu qua tInh trng nhüng nhiêu, gay phiên ha cho nguài dan,
doanh nghip.
- Xi:r l nghiêm di vâi ngu?i dung du co quan, don vj thiu trách nhim,
dê can b, cOng chirc, vien chirc thuc quyên quail l trrc tiêp có hành vi nhüng
nhiu, gay phiên ha dOi vâi ngu'ô'i dan, doanh nghip; xi'r l ngay ngu'i dung dâu
có biêu hin bao che, dung tüng nhân viên dithi quyên có hành vi sai trái.
Trên day l ni dung báo cáo dánh giá v nguy co tham nhüng, igi ich nhóm
trong ban hành van bàn quy phm phap lut; rà soát, dánh giá và d xuãt hoàn
thin pháp lut ye xi:r l dOi vó'i hành vi nhüng nhieu t?i S Kê hoch và Dâu tu'./. &Noi n/i cm:
- SiTuphap;
- Giám doe sO';
- Lixu: VT, TTra.
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