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TháiBlnh, ngàyog tháng 11 nàm 2019

BAO CÁO
Cong tác phông, chông tham nhüng Ham 2019 ella So' Ké hoich và Du tu'
Ngày 04/11/2019, Thanh tra tinh có van bàn s 665TTr-VP
vic báo cáo
kêt qua cong tác phông chông tham nhllng näm 2019; Si Kê hoch và Dâu tu báo
cáo kêt qua thirc hin, nhu sau:
ye

CH
I;,

I. KET QUA CONG TAC PHONG CHONG THAM NHUNG
1. Vic quán trit, tuyên truyn, ph bin chü tru'o'ng, chInh sách,
pháp 1ut ye phOng chông tham nhüng; cong tác länh do, ch do vic thirc
hen các quy djnh ye phông chông tham nhllng trong phim vi trách nhim
dfla SO'
Lãnh dao Sâ thuông xuyên chi dio các phông chuyên mon rà soát các van
bàn quy djnh và các ni quy, quy trInh lam vic dê tham muu sra dôi, bO sung,
diêu chinh dê phü hçip vói quy djnh cüa Luit Phông, chông tham nhüng, Lut
thirc hành tiêt kim, chông lang phi; không dt ra các thi tçlc hành chjnh khác
ngoài nhtmg quy dnh cüa Nba nuc; Chi do triên khai cong tác minh btch tài
san, thu nhp theo quy djnh ti Nghj djnh so 78/2013/ND-CP ngày 17/7/20 13 ci1a
ChInh phü và Thông tu so 08/2013/TT-TTCP cüa Thanh tra ChInh phü.
Giám dc sâ ban hành, chi dao thirc hin K hoch s 03/KH-SKHDT
ngày 23/01/20 19 ye thrc hin cong tác phông chông tham nhüng ti Ca quan; Kê
hotch triên khai thi hành Lut Phông, chông tham nhllng näm 2018; Kê hoch
thirc hin Chi thj so 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 dlla ThU tuó'ng ChInh phU ye
tang cung xU l, ngän chtn có hiu qua tInh trng nhUng nhiu, gay phiên ha
cho nguôi dan, doanh nghip trong giái quyêt cOng vic; Kê hoch ke khai tài
san, thu nhâp và cOng khai Bàn ke khai tài san, thu nhp nam 2019; thirc hin
dánh giá cong tác phông chông tham nhüng cap tinE näm 2018 theo Kê hoch so
27/KH-UBND ngày 04/3/2019 cUa UBND tinE; Tiêp tiic triên khai thirc hin Kê
hotch so 02/KH-SKI-IDT ngày 26/01/2018
khãc phiic ton tai, htn chê trong
cOng tác lAnh do, chi do thrc hin phông chông tham nhung; chi do thxc hin
Van bàn so 1881/UBND-TCD ngày 14/5/2019 cUa UBND tinh
chuang trInh
cOng tác nam 2019 cUa Ban Chi dao Trung uo'ng
phOng chông tham nhUng;
ban hành ke hoch và to chUc thrc hin Chi thj so 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
cUa ThU tithng ChInh phU ye tang cung xU 1, ngän chn có hiu qua tinh trng
nhUng nhieu, gay phiên ha cho ngui dan, doanh nghip trong giái quyêt cong
viêc.
Trong nàm, Sâ dã t chirc 01 lap tuyen truyn, quán trit pháp lut ye
phông, chOng tham nhUng cho toàn the cOng chc, viên chüc, ngui lao dng
trong co' quan.
2. Kêt qua thi1C hin các bin pháp phOng nglla tham nhiing
ye

ye

ye

- Cong khai, minh bgch trong hogt d(5ng cia các cci quan, tO cht'cc, do'n vi:
Tiêp tiic thirc hin dting ch d cong khai, mirth bach trong các hoat dng cüa
co quan; thrc hin nghiêm t1ic chê d thông tin, phô biên, cong khai, minh bach
bang nhQ'ng hInh thüc phü hqp den can b, cong nhân viên thuc pharn vi quân 1'
cüa s&, nhttng ni dung cOng khai, minh bach theo diing quy chê lam vic ca co'
quan, quy djnh cüa Nba nithc: Chü truo'ng, chInh sách, pháp 1ut cüa Dãng, Nba
nu'c, cüa các b, ngânh Trung uang, cüa Tinh u, Hi dOng nhân dan, Ui ban
nhân dan tinh có lien quan den linh virc quán 1 cña ngành, nhim vi cong tác cüa
co' quan, dan vj; Kê hoach cOng tác cüa co quan vá các chü truang, van ban chi dao
diêu hành cüa cap trén và cña Lãnh dao co quan; Di,r toán kinh phi hoat d5ng và
quyt toán kinh phi nãm cüa ca quan; các tài san, trang thiêt bj cüa co quan; cOng
tác t chtrc can b; các chê d chInh sách dôi vi can b, cong chirc, viên chñ'c; các
dê an, dê tài, các van ban quy phrn pháp 1ut thuc linh virc quãn ! cüa ngành; kê
khai tâi san, thu nhp cña ngi có nghia vi phãi kê khai theo quy djnh; các ni
quy, quy chê, quy djnh cüa co' quan.
- Vic xáy c4mg, ban hành và thy'c hin quy djnh v ché' dç5, dfnh mi'c, tiéu
chuán:
Thirc hin Quy chê chi tiêu ni b, quán 1 vá sir ding tâi san cOng cüa co'
quan ban hành kern theo Quyêt dnh sO 08/QD-SKHDT ngày 21/02/2017 cüa
Giám dôc s& ye các chê d, djnh mirc, tiêu chuân chi tieu dOi vói nguOn kinh phi
thung xuyên vâ si:r drng, quán l các tài san cong cüa cci quan phfi hçp vó.i quy
dinh hiên hành cüa nhà nuâc vá cüa tinh.
- Vic chuyé'n di vj tn cOng tác cOn bç5 cOng cht'c, viên cht'c nhin phOng
ngIca tham nhüng:
Si K hoach và Du tu ban hành k hoach v chuyn dèi vj tn cOng tác: K
hoach so 18/KH-SK}IDT ngày 14/12/2018 triên khai thrc hin chuyên dOi v trI
cOng tác dOi vi cOng chirc, vien chüc giai doan 20 19-2020 (dã du'çic UBND tinh
phê duyt tai Quyet djnh sO 631/QD-UBND ngày 07/3/20 19).
S luçit chuyn diii v trI cOng tác trong kST báo cáo: 01.
- Viêc nhán, nóp igi qua tang: KhOng có.
- Vic thy'c hin cOc quy d/nh v minh bgch tài sOn và thu nhp:
Trong qu IV/2018, dã tnin khai thçrc hin vic kê khai, minh bach tài san,
thu nhp cüa nam 2018.
- Viêc thu'c hién cOi cOch hành chInh (CCHC):
NhIn chung, S K hoch và Du tu tiêp tiic tnin khai thirc hin tot cOng tác
CCHC, tp trung vâo vic xây dirng các kê hoach; to chirc râ soát, cOng khai,
rninh bach các TTHC cüa sâ, nâng cao thüc tinh than, thai d phiic v 7i cfia dii
ngQ can b cOng chic, qua dO, gop phân quan tr9ng vao day manh cOng tác
CCHC cüa tinh.
- Vic tang czth'ng Op dyng khoa hQc, cOng ngh trong quOn lj, diu han/i
hogt dç$ng cia cci quan, to chz'c, do vj: Duy tn và phát triên vic áp diing h
thông quán 1 chat hrçing theo tieu chuân - TCVN ISO 9001 : 2008 vào các boat
dng cüa co quan; day manh rng dçing cOng ngh thOng tin trong cOng tác quán
2

1, chi do, diu hành. Trong do, n& bt là quy trInh giái quy& TTHC thuc linh
vrc dàng k doanh nghip dã kêt nôi tir dng vol h thông cüa Co quan thuê và
thirc hin hoàn toàn trên H thông dãng k doanh nghip quôc gia (djch vii cong
tr1rc tuyên rnt'rc d 3 và 4); quy trInh giái quyêt TTHC dôi vOi lTnh virc dâu tu,
dâu thâu duçic thrc hin mt phân qua Mng VAn phOng lien thông cüa tinh và
cüa Co quan.
Co quan tip tçic thirc hin vic chi trá qua tài khoán di vOi tt cá các
khoán chi cho can b, viên chirc.
3. Kt qua phát hin, xtr 1 tham nhflng:
- K& qua phát hin, xir 1 tham nhüng qua hot dng t1r kim tra ni b cüa
các co quan, to chüc, don vi thuc phm vi quân 1 cüa b, ngành, dja phuong:
Chu'a có viii vic tham nhUng nào duçc phát hin.
- Kt qua cOng tác thanh tra và vic phát hin, xtr 1 các viii vic tham
nhüng qua hot dng thanh tra: Chua có v vic tham nhung.
- Kt qua giâi quyt khiu ni, t cáo và vic phát hin, xü 1 tham nhüng
qua giâi quyêt khiêu ni, to cáo: Không có.
- Kt qua diu tra, truy th, xét xir các v tham nhüng trong phm vi theo
dOi, quãn 1 ciia b, ngành, dja phuong: Không có.
- K& qua rà soát, phát hin tham nhUng qua các hot dng khác: Không Co.
II. DANH GIA T!NH H!NH THAM NHUNG, CONG TAC PHONG
CHONG THAM NHUNG
Kt qua cong tác phOng cMng tham nhüng duçc Dâng üy, Lãnh dao sO
triên khai tIch circ trên các mat: Tuyên truyên giáo dyc ye phOng chông tham
nhng; thrc hin tot giái pháp ye phOng chông tham nhng, nhât là vic cãi cách
các thu tiic hành chInh tp trung vào vic xây drng các kê hoch; to chüc rà soát,
cOng khai, minh bach các TTHC cUa sO, nâng cao thrc tinh than, thai d phic
v11 cOa di ngQ can bO cong chrc.
Ben canh mt tIch crc con có h.n ch nhn thirc cOng tác tuyên truyn
chu'a da dtng, phong phi; mt so nhim vi1 chua ci the hóa các hInh thirc triên
khai, các giái pháp phOng chông tham nhüng cO hiu qua.
Tir dánh giá mirc d hoàn thành miic tieu cüa cong tác phOng, chông tham
nhüng: Hoàn thành tot cong tác phông chông tham nhüng.
Trên day là báo cáo kt qua cong tác phOng chng tham nhüng nAm
2019 cUa SO Kê hoch và Dâu tu, dê ngh Thanh tra tinh tong hgp báo cáo theo
quy djnh./. ;-
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KIET QUA CHU YEU YE CONG TAC PHONG, CHONG THAM NIIfJNG
nãm 2019
(s6 lieu tInh tCrngày 16/12/2018 cT4n ngày 31/10/2019)
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NO! DUNG
CHINH SACH, PHAP LUAT
S van bàn ban hành mói d thire hin Lut PCTN Va các van bàn huàng
dan thi hành Luât PCTN
So van bàn duoc sira dôi, bô sung dê thc hin Lut PCTN và các van bàn
hlrón dii thi hãnh
TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DUC PHAP LUAT yE PCTN
S 1ut can bô, cOng chrc, vien cht'rc, nhan dOn tham gia các lop tp hun,
(man triêt i,hOij luât v PCTN
So lop tuyOn truyOn, quán trit pháp lut vO phOng, chOng tham nh0ng dupe
tôch(rc
So luçing dâu sách, tài Iiu ye pháp !ut phOng, chong tham nhang dupe
xuât bàn
TIHXC mEN CAC BIEN PITAP PHONG NGA THAM NHUNG
Cong k/,ai, jizini, bçic/z trong /zoit d'ing COO CO qnaiz, to c/iOe, (kin vj (g9i
cluing l (h),! vi)
S co quan, t chirc, don vi duoc ldm tra viêc thuc hiii cOc quy djnh v
côna khai. minh bach
So co quan, to ch(re, don vj bj phát hin cO vi pharn quy djnh v cong khai,
rninh bach hoat dOna
XOy dieizg và thi'c hin các chê d3, ctjnh mi'rc, lieu chuân
S van bàn ye che dp, dinh mt're, tiOu chuân dã du'o'c ban hânh rnoi
SO van bàn ye chC do, djnh mc, tiCu chuOn dà dugc sOa dOi, b sling cho
i)hU ho
SO cuoc kiOni tra viêc thrc hiën các quy dnh vO chC d, dnh mOc, tiOu
chuan
So vu vi phrn eáe quy dnh ye chO d, djnh rntrc, tiOu ehuân dà dupe phát
hiên và xfi l''
So ngu'Oi bj phát hin da vi phirn các quy djnh vO chC d, dinh imre, tiêu
chuan
SO nguOi vi phim các quy djnh vO chO d, djnh ni(rc, tiCu chuOn cia bj xi:r 1
kv luat
So nguOi vi phtim các quy dinh v c1i d, djnh mOc, ticu chuOn da bj xO l'
hInh SII
TOng giá trj cáe vi pharn ye die d, djnh mOe, tiOu chuân dupc kiên nghj
thu hi và bi thlrOng (nu là naoai tO, tài san thI QUY di thành tin).
TOng giá trj vi pham chê d, dnh mOe, tiCu chuan d du'gc thu hOi và bOi
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thuOn a
SO nguO'i d np lai qua ting cho don vj
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Giá trj qua tang cia dupe np tai (NOu là ngo?i të, tài san thI quy di thành
tiOn)
TI,cc lzin quy tãc 1mg xii', c/iuyCn dOi vf fri cling Ilic cila COn b, cOng
c/tOe, viên chO'c
SO co quan, to chrc, don vi cia dupe kiêm tra vic thitc hin quy tOc irng xO
cOa can bO côna chrc
SO can b, cOng chrc, viCn chi'rc vi pham quy tOe Ong xO, quy tOc dao thrc
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nzh nahiCo d bi xO
SO can bô, cong chi.rc, viOn chOc dupe chuyOn dOi vj trI cOng tác nhãm
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DV TfNII

sO LIEU

Van bàn

0

Van bàn
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Lut nglrO'i
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CQ, TC, DV

0
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Van bàn
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0
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Triu dOng
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T/ii'c h&n các quy djnh vé rninh bic/: Mi san, thu nhip
22
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So nguOi du'oc xác mirth viOc kê khai tOi san, thu nhOp
SO nguOi bi két 1un kê khai khOng trung thuc

NguO
NguO'i

0
0

NguO'i

0

NgrO'i

0

________
NguOi

0

Trác/, iz/iinz cña ngu'ôi th'rng 1áii các co5 quail, to dth'c, thin vj k/il th
xiIy ra thani izhüng
24
25
26

So ngrOi dLrng dâu bj kêt lun là thiu trách nhim dO xy ra hành vi tham
nhiliig
So ngrxi drng dâu dã bj xfr 1 hinh sr do thiu trách nhim d xy ra hành
vitham nhLin
SO nguOi dt'mg dâu bj xLt' ! k' uIt do thiOu trách nhim d xáy ra tham
h Li n c
COi each Ithuli c/i Ijik, dO! inOl cong ng/i quaii /f vu pliuong
than/i
iliac

1051/i
27

So co quail, tO chirc dä áp dçtng ISO trong quán 1' hành chính
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T' l ca quail, to chLrc dã Chi trá krang qua tài khoán trOn tOng
co qwm,
don vi true thuôc
PIIAT HIiN CAC VIJ VIEC THAM NHCJNG
Qua vic I kiêm Ira nôi b3
SO vu tham nhiing dLi duoc phát hiën qua viOc tu kiêm tra nôi bö
So dOi tu9ng có hành vi tham nhQng dUQC phát hiii qua vic tir kim tra
noi bô
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CQ, TC, DV

1
100%
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Vu
Ngui

0
0

Vçi
Ng

0
0
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0
0
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Qua hold (tang thanh Ira
31
32

S vv tham nhLing duQe phát hiên qua cong tác thanh tra
SO dOi tuong có hành vi tham nhfing bi phát hiên qua cong tác thanh tra

Qua cong toe giái quyêt
33
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36

k/i/eu

no!, to cáo

S don t cáo v tham nh{ing thuc thãm quyn giOi quyët cOa CLLC co quu,
lOc!ii'rc
So don to cáo vO tharn nhüng dã duc giäi quyOt
So v tham nhLing duac phát hin thông qua giái quyOt khiu nai, t cáo
So dOi tupng có hành vi thain nhüng bj phát hin qua giái quyt khiêu ni,
tcáo

Qua tieu Ira tii phqin
37

So vii an tham nhiTing (thuc pham vi quán 1') dLi duct co quan chLrc nLing

V

0

38

khOi to
SO dOi tuong thani nhLing (t1nic pham vi quán 1) dO bj co quan eliOt nOng

Nuri

0

v

U
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khOi té
Xii LY CAC HANH VI THAM NHUNG
xèt xO
S vt an tham nhLing dã dua ra xét xLr (dia phuv'ng iháng ké kOi
Xe! xii so tMm di
so ihini czia toO an; b5, ngành thng kê theo kñt
COC V/I U/i T(iV FYI hronc 17/lOin Vi (llI(ifl Iv ////( tiui)
XC! xO so'
So dOi tuong bj kOt an tham nhOng (cl/a phirung thông kC k21

Nii

U

41
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iIuni cOo toO On; bô, ngOnh ihng kC i/leo kt qua xCi xO so i/lOin dái i'Oi
car' vii an Y(/V ia Irunc n/li/n) Vi (71101) /i in/c 11(U)
Trong do: + So dOi tucYng pham ti tham nhung It nghiOm trong;
-F SO dOi tu'o'ng phim tOi tham nhEirig nghiOm trong;
+ S di tu'o'ng pham tôi tham nhLing rat nghiOm trong
+ SO dOi tu'png pham ti tham nhflng dãc biêt nghiOm rong.
S vu viêc tham nhOng dã duoc xr l hñnh chInh
hànli vi
S can b, cOng chOt, viOn chLit bj xO 1 k Iut hành chInh

NuOi
Ngui
V:
Ngui

0
0
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tham nhLin
SO vii viéc tharn nhCing dã duçc phát hin, dang duçic xern xét dO xLi' I"
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qua

vol

qua

qua

ye
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48

0

(chua cO kt tiã xLr l')
S di tu'çng tham nhUng d duc phOt hin, dang thrc xem xét dO x
(chua có kt ciuá xt'r !
TO! san b/i/i ant u/thug, gay i/it /,zi do I/Jam uiluOng (lap/Ia, /iin tii')L,

49

+ BOng tiC/i (lien Vit Nain + ngocu i, tOi sOn k/jOe dut quv dOi ra liCu

50

Vie! Nain)
+DOtdai

0

Triu nOng

0

11

0

Ta! san i/win n/iung, gay t/iii 1iu do t/iain n/lung c/u clu'yc thu hi, bi

51

t/iu'à'iig
± ]3äng i/en ik2l2 V/Cl Nani ± ngoai iC, ki sun Ith6c thi'c juy dói ra liJu
V/Ct Na,n)

52

+Dthdai

Triu d3ng

0
0

Ta! san than, nhung, gay thit hçii do iham nhung không ih

53

thu /ui,
kh/c ph ycdu'p'c
+ Bang [len ('lien Vit Nam + ngoqi íé, tài san khthc dcrrc quy dói rci iC.'i

54

V/Ct Nain)
± Dot dcii

1nu clUng
2

0

0

Báo ye ngu'&i to cáo, p/ia! /ii/n i/ui/n nhiüng

-1
S nguOi t cáo hành vi tham nhiing d bi trà thi
56
So ngu'i to cáo hành vi tharn nhung da ducc khen, thuOng,
tron do
+ Tang Bang khen c6a ThU tu'ó'iig ChInh phU
+ Ting Bang khen cUa Bô, ngành, dia phuong
+ TAng Giy khen
57 So nguUi bj t?m dInh chi cOng tác. tm chuyUn v trI cOng ác do Vi ph1lli
phap luiit lien civan den tham nhUn.
58 SO nguaUi bj tAm dinh chi cOng tác, tAm chuyOn vj trI cOng tác san do duç::
kt luUn là có hành vi tham nliiî
I
59 So dan yêu cau co quan nhà ndróc giái trInh theo quy djnh cUa Nghj djnh sO
90/2013/ND-CP
60 sê don yOu câU co quan nhà nuóc giâi trinh dO diu kin d co quan nh'i
mróc iài trinh
61 SO don yOu câu cia duçc giài trinh
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