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BAO CÁO
Cong tác phông, chng tham nhuing
(so lieu tix 01/8/2018 den 31/7/2019)
Thixc hin chi dto cüa UBND tinh ti van ban so 3238/UBND-BTCD ngày
07/8/2019 ye báo cáo cong tác phông, chOng tham nhUng phçic vi KST h9p thu 8,
QuOc hi khóa XIV; S Kê hoch vâ Dâu tu báo cáo kêt qua thçrc hin, nhu sau:
I. KET QUA CONG TÁC PHONG CHONG THAM NHUNG
1. Vic quán trit, tuyên truyn, phô biên chü tru'o'ng, chInh sách, pháp
1ut ye phông ching tharn nhflng; cong tác lãnh dio, chi dio vic thtrc hin
các quy d!nh ye phông chOng tham nhüng trong phm vi trách nhim cüa So'
Lãnh do s thi.thng xuyên chi d?o các phông chuyên mon rà soát các van
ban quy dnh và các ni quy, quy trInh lam vic dê tham muu stra dOi, bO sung,
diêu chinh dê phü hçip vi quy djnh cüa Lust Phông, chOng tham nhting, Lut thirc
hành tiêt kim, chOng lang phi; khOng dt ra các thu tc hành chinh khác ngoài
nhü'ng quy djnh cüa Nhà nu'ó'c; Chi dio triên khai cOng tác rninh bach tài san, thu
nhp theo quy djnh tti Nghi. dnh so 78/2013/ND-CP ngày 17/7/2013 ciia Chinh
phü và Thông tu so 08/2013/TT-TTCP cüa Thanh tra Chinh phü.
Giám doe sO' ban hành, chi dto thrc hin I hoach s 03/KH-SKHDT ngày
23/01/2019 ye thirc hin cong tác phOng chông tham nhüng ti co quan; Kê hoch
triên khai thi hành Lu.t PhOng, chOng tham nhüng nàm 2018; thixc hin dánh giá
cOng tác phOng chOng tham nhüng cap tinh närn 2018 theo KC hotch sO 27/K!-!UBND ngày 04/3/20 19 cüa UBND tinh; TiCp tVc triCn khai thrc hin Kê hoch sO
02/K}i-SKHDT ngày 26/01/2018 ye khàc phiic tOn tii, hn chê trong cong tác
lãnh do, chi do thrc hin phOng chông tham nhiing; chi dio thirc hin Van bàn
sO 1881/UBND-TCD ngày 14/5/2019 cüa UBND tinh ye chuong trInh cong tác
nàrn 2019 cia Ban Chi dao Trung uung ye phOng chông tharn nhüng.
2. 1(t qua tht'c hin các bin pháp phông ngii'a tham nhuing
- Cong khai, minh bich trong hoot dç5ng caa cOc co quan, t ch2'c, do'n vi:
Tiêp tiic th1rc hin dOng ch d cong khai, minh bach trong các hott dng cia
ca quan; thirc hin nghiêm tüc chê d thông tin, phô biên, cOng khai, minh bach
bang nhU'ng hInh thO'c phü hp den can b, cOng nhân vien thuc phm vi quàn 1
cUa sO', nhü'ng ni dung cOng khai, rninh bach theo dung quy che lam vic cüa ca
quan, quy djnh cüa Nhâ nu'ó'c: Chu tru'ang, chInh sách, pháp 1ut cüa Dáng, Nhà
nu'ó'c, cüa các bO, ngành Trung u'o'ng, cüa Tinh ui', Hi dOng nhân dan, U' ban
nhân dan tinh cO lien quan dn lTnh vi'c quân 1' cüa ngânh, nhiem vii Cong tác cua
co' quan, dan vi; K hoch cOng tác cüa co quan và các chü tru'o'ng, van ban chi
dao diu hành cüa ctp ti'en và cOa Lãnh dto co' quan; Dir toán kinh phi hot dng
và quyêt toán kinh phi nàrn cOa co quan; các tài san, trang thiet bj cüa Ca quan;
cOng tác t chO'c can b; các ch d chInh sách dOi vói can b, cong chu'c, vien

chirc; các d an, d tài, các van bàn quy phm pháp 1ut thuc linh v1rc quán 1 cüa
ngành; k khai tài san, thu nhp cüa nguôi có nghia vi phái kê khai theo quy djnh;
IKt qua thanh tra, kiêm tra, giái quyet khiêu nii, to cáo trong ni b co quan; Các
ni quy, quy chê, quy dnh cÜa co' quan.
- Vic xáy c4cng, ban hành và thy hin quy dinh v chê' do, dinh mac, tiêu chudn:
Thirc hin Quy ch chi tiêu ni b, quán l2 và sir diing tài san cong cüa Co
quan ban hành kern theo Quyêt dnh sO 08/QD-SKHDT ngày 21/02/2017 cüa
Giárn dOc sá ye các chê do, djnh irni'c, tiêu chuãn chi tiêu dOi vi nguOn kiinh phi
thu'è'ng xuyên và sü' ding, quán 1 các tài san cong cáa co' quan phii hçp vó'i quy
dinh hiên hành ciia nhà nuâc và cüa tinh.
- Vic chuyn di vj trI cong tOc ccn b cOng ch&c, viên chtc nhcm phOng
ngira tham nhIng:
SO' K hotch và du tu' 1p K hoch s 18/KH-SKHDT ngày 14/12/2018
triên khai thuc hiên chuyên dOi vj tn cOng tác dOi vói cOng chá'c, viên chá'c giai
doan 2019-2020 vá du'o'c UBND tinh phC duyt ti Quyêt djnh so 631/QD-UBND
ngày 07/3/2019.
Sé lucrt chuyn di vi tn cong tác trong kSi báo cáo: 00.
- Viêc nhán, nç5p lii qua tang:
KhOng có tru'O'ng hçp sir dçing tài san cOng khOng dáng quy djnh, lang phi;
khOng có tru'O'ng hç'p tang qua, nhn qua tang trái quy djnh trong dip ie, tet.
- Vic thicc hin cOc quy d/nh
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minh bçich tOi sOn và thu nhp:
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Trong qu IV/2018, da trin khai thrc hin vic kê khai, minh bach tài san,
thu nhâp cüa nàm 2018.
- Viêc thu'c hiên cal cOch hOnh chInh (CCHC).
NhIn chung, So IK hoch Va Du ni tiip tiic triên khai thirc him t& cOng tác
CCHC, tp trung vào vic xây drng các k hoch; tO chá'c i-a soát, cOng khai, rninh
bach các TTHC cüa sO, nâng cao thirc tinh than, thai d phic vi cüa di ngü can
b cong chiii'c, qua do, gop phân quan tr9ng vào dày mtnh cOng tác CCHC cüa
tinh.
- Vic tang cu'O'ng Op dyng khoa hQc, cOng ngh trong quOn l, diu hOnh
hoçit dç5ng cz',a co' quan, tO ch'c, dan v/.' Duy tn và phát tniên vic áp diing h
thông quân 1 chat lucing theo tiêu chuân - TC\TN ISO 9001 : 2008 vào các hot
dng cüa Co quan; day mtnh irng diing cong ngh thông tin trong cong tác quàn 1,
chi dao, dieu hành. Trong do, nôi bt là quy tnInh giãi quyet TTHC thuc linh vçrc
dang k' doanh nghip dä ket nôi ti.r dng vO'i h thông cüa Ca quan thuê và thrc
hin hoàn toãn tren I-Tê thông dáng k doanh nghip quOc gia (djch vii cong trirc
tuyên rnOc d 3 và 4); quy trInh giái quyet TTI-IC dOi yó'i Iinh virc dâu tu', dâu thâu
du'gc thirc hin rnt phãn qua Ming Van phông lien thông c1a tinh và cüa co quan.
Co quan tiêp tçic thkrc hin vic chi tná qua tâi khoân dOi vOi tat ca cac
khoán chi cho can b, vien chOc.
3. Kt qua phát hin, xü' 1' tham nhflng:
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- Kt qua phát hiên, xir 1 tham nhng qua hot dng t1r kim tra ni b cüa
các co' quan, to ch(rc, dan vj thuc phm vi quàn 12 cüa bô, ngành, dja phucmg:
Chu'a có vii vic tham nhQng nào duçic phát hin.
- Kt qua cong tác thanh tra và vic phát hiên, xi.r 1 các vi vic tharn nhüng
qua hot dng thanh tra: Chu'a có v vic tham nhUng.
- Kt qua giái quy& khiu ni, t cáo và vic phát hin, xü 1 tham nhüng
qua giài quyêt khiêu ni, to cáo: Không có.
- Kt qua diu tra, truy t, xét xir các vi tham nhUng trong phm vi theo dOi,
quán !,2 cüa b, ngành, dja phuxmg: Không có.
- Kt qua rà soát, phát hin tham nhüng qua các hot dng khác: Không có.
II. DANH GIA TINH HINH THAM NHUNG, CONG TAC PHONG
CHONG THAM NHUNG
Kt qua cOng tác phông chng tham nhQng duçc Dãng üy, Länh dao sO' trin
khai tIch circ trén các mitt: Tuyên truyên giáo dic ye phông chông tham nhüng;
thrc hin tOt giái pháp ye phOng chông tham nhUng, nhât là vic cái cách các thu
tçlc hành chInh tp trung vào vic xây dirng các kê hoch; to ch(rc rà soát, cong
khai, minh bach các TTHC cüa sO', nâng cao thirc tinh than, thai do phic vu cüa
di ngü can b cOng chirc.
Ben cnh mt tIch circ con có hn ch nhn thrc cOng tác tuyên truyn chua
da dng, phong phiii; mt sO nhim vii chua c the hóa các hInh thO'c triên khai, các
giái pháp phông chông tham nhung có hiu qua.
Tir dánh giá mO'c d hoàn thành rnc tiêu cüa cOng tác phông, chng tham
nhüng: Hoàn thành tOt cOng tác phông chông tham nhQng.
Trên day là báo cáo kt qua cOng tác phOng chng tham nhüng cüa SO' K
hoch và Dâu tu, dê nghj Thanh tra tinh tOng hcp báo cáo theo quy djnh./.
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Ao'i ,ihâi,
- Thanh tra tinh;
- Giárn doe so;
- Ltru: VT, TTr.
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