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BAO CÁO
Vê vic thçrc hin Két 1un cüa dIng chI Tong BI thu', Chü tjch nu*c, Tru'&ng
ban Chi dio Trung u'ong ye phông chông tham nhüng
Thuc hiên chi dao cia Chü tich UBND tinh tai van bàn so 4547/UBNDTCD ngày 05/12/20 18 ye vic thrc hin Kêt lun cüa Dông chI Tong BI thu,
Chü tch nuc, Tru&ng ban chi dto Trung uang ye phông chông tham nhüng; S
Kê hoch và Dâu tu báo cáo kêt qua thçrc hin tháng 5 näm 2019, nhu sau:
I. KET QUA PHÁT HiN, XIX L VIJ VIEC, T!NH TRNG
"THAM NHUNG VAT"
1. Cong tác lãnh do, chi aio v phông chng tham nhiIng
Lãnh do So' thuOng xuyen chi dio, nhc nho' vic rà soát các van bàn quy
djnh và các ni quy, quy trmnh lam vic cüa So' dê süa dôi, bô sung, diêu chinh
dê phiil hçTp vo'i quy djnh cña Lut Phông, chông tham nhüng; day mnh cong tác
câi each hành chInh; nghiêm cam vic can b, cong cho'c tir dt ra các yêu câu
ngoài thu tc hành chInh dã duçic cong bô. Kêt hcTp sinh hoat chi bô, Dâng b và
h9p giao ban, Lãnh dao so' lông ghép ni dung quán trit, tuyên truyen, ph biên
chü truong, chInh sách, pháp lut ye phông, chông tham nhüng, thirc hành tiêt
kim, chông lang phi.
Nhm tao si1 chuyn bin tich circ trong cOng tác phông chng tham
nhUng; can cir huo'ng dn cüa Trung uang vá cüa Tinh và tInh hInh thirc tê cüa
co' quan; So' Kê hoach và Dâu tu ban hành và tO cho'c thc hin Kê hoich cOng
tác phông chông tham nhUng (Kê hoqch so 03/KH-SKHDT ngày 23/01/2019);
Ké hoach triên khai thi hành Lut Phông, chông tharn nhüng nàm 2018; Thirc
hin dánh giá cong tác phông chông tham nhQng cap tinh nãm 2018 theo Kê
hoach so 27/KI-I-UBND ngày 04/3/20 19 cüa UBND tinh; Tiep tiic thixc hin Ké
hoach sO 02/KH-SKHDT ngày 26/01/2018 ye khàc phiic ton tai, han chê trong
cOng tác lãnh dao, chi dao thrc hin phOng chông tham nhUng.
2. Các bin pháp phông ngña "tham nhüng 4t" du'çrc thj'c hin
D phOng ngüa tInh trng "tham nhüng vat", So' da nghiêm tüc th?c hin
dñng chê d cOng khai, minh bach trong các hoat dng, bang nhU'ng hInh thüc
phü h den can b, cong nhân vien thuc phm vi quán 1 cüa so'; dã tien hành
râ soát, sira dôi bô sung Quy chê chi tiêu ni b, quân 1 và sir di.ing tài san cOng
cüa co quan; day manh cOng tác CCHC; nâng cao tho'c ye tuân thu pháp 1ut
thông qua các boat dng cOng vi; Duy trI và phát trien vic áp dung h thông
quán 12 chit luqng theo tieu chuân - TCVN ISO 9001 : 2008 vào các hoat dng
cüa co quan; dy manh o'ng ditng cong ngh thông tin trong cOng tác quàn 1,
chi dao, diu hành. Trong do, n& bt là quy trInh giài quyêt thu tic hành chInh

thuc Iinh vçrc däng k doanh nghip dà kt ni tix dng vi h thông cüa co
quan thu Va thrc hin hoàn toàn trên H thông dang k doanh nghip quôc gia
(djch v cong trirc tuyên müc d 3 và 4); quytrInh giài quyêt TTHC dôi vó'i linh
virc dâu tu, dâu thâu duc thirc hin mt phân qua Mng van phông lien thông
cüa tinh và cña Co quan.
3. Két qua phát hin, xii I
Nhi thrc hin tOt cOng tác tuyên truyn, phông ngü'a, cong khai minh
bich thu tic hành chinh, nâng cao thirc trách nhirn trong các hoit dng cOng
v1i, nên S chua có vii vic tham nhüng nào xày ra; không có trumg hçip sü
ding tài san cOng không dung quy djnh, lang phi; khOng có tru'è'ng hcp t.ng
qua, nhn qua tang vupt quy djnh.
II. PHIXONG HIIQNG, NHItM VJ TRONG THO'I GIAN TOI
ban nhân
1. Chü dng, tIch cixc phi hgp vi các so', ban, ngành,
dan các huyn, thành phô, các chü dâu tu', Ban quãn 1 dir an dê nãrn tmnh hInh
thirc hin các mitc tiêu, nhim vii phát triên kinh tê - xã hi nãrn 2019 ya ca
nhirn k giai doin 20 16-2020; tiên d thrc hin giài ngân các dr an dâu tu'
trên dja bàn tinh. Nâng cao chat lugng cong tác quàn l2 các nguôn von dâu tu
xây drng Co bàn tlr nguôn von ngân sách nhà nuo'c và von ODA; theo dOi,
thâm djnh tham muu cho tinh các dçr an theo hInh tho'c PPP trên dja bàn tinh
theo quy djnh.
2. Tiêp tiic dày rnnh cài cách thu tçic hânh chinh trên tht câ các linh vrc
chuyên mon nghip vi; câi tiên lé lôi lam vic; thu'O'ng xuyên chi do các don vj
chuyên môn, di ngü can b, cong chirc nghiêm tác chap hành các quy djnh thu
t1ic hành chInh dã dugc cong bô, niêm yet darn bào ding tho'i gian theo quy djnh
hiên hành cüa Tinh.
3. Trin khai dng b các giãi pháp phông chông tham nhung, trong do
t.p trung cong tác cái cách, don giái hoá thu tc hành chInh; rà soát sira dôi
các quy djnh quàn 1, diêu hành ni b, quy täc i1ng xir, do du'c nghê nghip,
tang cuo'ng cOng tác thanh tra, kiêm tra ni b, cong tác quàn 1 nhà nu'ó'c
thuc ngành, linh virc.
So' K hoch va DAu tu báo cáo kt qua vic thrc hin tháng 5/2019; dê
nghj Thanh tra tinh tOng hcip theo quy djnh./. -a
KT. GIAM DOC
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