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- Thanh tra tinh;
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A. QUAN L\' NHA NU'OC yE CONG TAC
PCTN

Don vj th'c
hin dánh giá
(3)

Tài lieu cung cap
dê chung minh
(4)

1. Länh do, clii diio v cong tác PCTN
1.2. Chu'ong ti-Inh, kê hotch PCTN
Cn ci k hoach cia UBND tinh. quy
dinh cua \ha nuoc So KH&D] uã
ban hânh, tO chñ'c thuc hiên kê hoach
ye PCTN närn 2017

Các SO ban,
nganh don vi ,
UBND cac
huyén, thành
phô tOng hçp
gIri ye Thanh
tra tinh trrnc
15/3/2019

- K hoach s 01/KT-1-SKHDT 26/01/2018 Thirc hin cOng tác phOng chông tham
nhing, thuc hanh tiêt kiêm chOng lang phi tai So Kê hoach va Dâu tu näm 2018,
- K hoach so 02/KH-SKHDT 26/01/2018 Khäc phc tOn ti, hn chê trong cOng tác
lãnh do, chi dao thtrc hin phOng chông tham nhOng.

2. NghiCn cfru, xây dipig, hoãn thin the ch

ye cOng tác quãn l kinh tê xã hi dê phOng
ngüa, phát hin và xfr l tham nhung
2.2: Kt qua thtic hin xãy drng th Các SO ban,
chC
ngành, dan vj,
S Ké ho?ch và Dâu tu' dã tham rnu'u UBND cac

Nghi quyt 06/2018iQ-HDND ngãy 12/07/2018 cüa Hi dong nhân dan tinh Diéu
chinh, bO sung mt sO nôi dung ké ho?ch dâu tu' cong trung hn nguOn ngân sách tinh
giai don 2018-2020.
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cho HDND tinh; UBNDtinh ban hanh
LdL van ban ihuc hiên kê hoach dâu tu
cong hung hn; phé duyt môt so co
chO. chInh sách uu dai, khuvCn khIch
dàu tn huc hién phál lriCn kinh tC, xã
hi.

huyên. thanh
phô tong hop
gO'i ye Thanh
ira 1mb truc
15/3/2019

2.31. CO kin nghi hoàn thiên the ch
Tir ihuc tin quán 1 nba fll.iO'C, S KC
bunch và Dãu lu dà iham muu cho
UBND tinh ban hành chi dao chân
cLnh hot dng dâu thâu trên da bàn
1mb.

Các SO'. ban.
ngành. do'n vi,
UBND các
huyên, thânh
phô tOng hp'p
gui ye Thanh
tra tinh tru'âc
15/3/2019

3. Giáo dyc, tuyCn truyn, phô bin pháp
Iuãt ye PCTN
3.1. K hoch, chu'ong trInh giáo
dc, tuyCn truyên, phô biên pháp Iuãt ye
PCTN
Can cir thic tin tai don vi. SO d ban
hâi-ih, to cbirc tIc hiên KC hoach
tuyên truyên, phô biên pháp 1ut nàm
2018.

- Các SO, Ban,
ngânh, don vj,
UBND các
huyn,thành
phô gfri van
bánvê SâTu
pháp truc

Nghj quyt 05/2018/NQ-HDND ngày 12/07/2018 cüa Hi dông nhân dan tinh v vic
tlêp tuc thuc hiCn Nghi quyêt so 03/2012/NQ-HDND ngay 12 ihang 7 näm 2012 cua Hoi
dOng nhân dan 1mb ye vic phê duyt ml sO c chê, chInh sách u'u däi, kliuyên khIch
dau tu và quán 1 khai thác cOng trInh cap nu'óc sch nOng thôn. tinh Thai BInh, giai
doan 2012-2015; Nghi quyCt so 24/2014/NQ-HDND ngày 10 thàng 9 näm 2014 cüa Hi
dng nhân dan 1mb v vic sira di, hO sung mt s ni dung cia Nghj quyCt so
03/201 2/NQ-HDND ngàv 1 2 thãng 7 nàm 201 2 c'ia Hi dông nhOn dan tinh
Ng quyêt 08/201 8/NQ-HDND ngày 12/07/2018 cOa Hi dOng nhân dan tinh Phé duyêt
phuong an sO dpng và Ira no' cOa ngân sách dja phuong dôi vó'i phân von vay 1i Dii an
bão ton và quàn 1 h sinh thai thng ngp mn yen biOn khu vp'c Dông bang song Hông
sO' dimg vOn vay cOa Ngân hang tái thiêt DOc (KfW)
BInhNghj quyl 13/201 8/NQ-HDND ngày 30/07/2018 cOa Hi dOng nhân dan tinh ye
viCc phC du ci mot SO LU chC chinh sach h ti xã dat chuan quoc gia nong thon mm
huyn dt chuân quOc gia nOng thOn mói và co chê, chInh sách h trçi san phâm dac thO
cOa huyn thành phO giai don 2018-2019, tinh Thai
Van bàn so 4128/UBNI)-CTXDGT ngày 05/11/2018 cOa UBND tinh t1c hin dâu thâu.
giáni sat theo dOi hoi dng du thu trên dja bàn tinh

K hoach s 09/KH-SKHDT ngày 20/4/2018 Ph bin giáo dpc pháp 1ut nãm 2018

ngày
12/3/2019
- SO' Tu' pháp
tong hçp
chung gui
Thanh Ira tinh
tru'Oc n gay
15/3/2019
3.2. Thu'c hen k hoach, chirong trInh giáo dtic,
tuyên trun, pho biên pháp 1ut ye PCTN
3.2.3. Thu'c hiên k hoach tuyCn
(nivim, phô bin pháp 1ut cüa da
ph u'o'ng
So KH&DT thc hin cO hiu qua K
hoaci niyCn truyn, ph hin pháp 1ut
nàm 2018.
- Cóc So. Ban,
ngành. don vi,
UBND các
huyn. thânh
ph grh van
bàn ye SO' Tu
pháp tIUOC
12/3/2019
- SO' Tu' pháp
tong hp
chung gui
Thanh tra tinh
tru'cic
15/3/2019

SO' ban hânh các van bàn v phong chng tham nhüng:
- KC hoch s 01/KH-SKHDT ngây 26/01/2018 ye thrc hin cong tác phOng
chng tham nhang, thrc hành tit kiêrn, chng lang phI tai So KIl&DT.
- Thuc hiOn Thông báo s 402-TB/TU ngày 03/01/201 $ cOa Tinh u thirc hin
KC hoach sO 58-KH/TU ngày 29/12/2017 cOa Tinh u' Thai Binh ye khãc phc tOn ti.
hn chC ti'ong cong tác lãnh do, chi dao thu'c hin thanh tra vi viec; khâi to, diêu tra,
lruv t& xél xO' các vu an tharn nhüng, kinh t nghiêrn trpng, phirc tp, du 1un xã hi
quan tarn và Chi dao càa UBND tinh ti COng vAn sO 84/UBND-NC ngAy 11/01/2018:
SO' K hoach và Dâu tu dA xây dng K hoch s 02/KH-SKHDT ngày 26/01/2018 ye
kh&c phpc tn tai, hn ch trong cong tác lAnh do, chi do thi'c hin phOng chông tham
nhing và t chO'c thrc hin trong toàn th co quan...
Dáng u, IAnh dao SO dA chi d?o trin khai thirc hin vAn bàn cña cap trên trong
cOng tAc phOng chong tham nhung nhu sau:
± Chi dao cña UBND tinh tai vAn bàn sO 1542/UBND-TCD ngày 11/5/2018 ciia
. cOng tác nArn 2018 cua Ban chi dao Trung uo'ng ye phOng chông tham
hin chu'o'ng trInh
nhAng;
+ Ph bin, quán triêt viêc t1c hiên K hoach s 64-KH/TU ngày 19/01/2018
cüa Ban Thu'O'ng vu Tinh u' v tip tiic thp'c hin Chi thj s 05-CT/TW cña B ChInh tr
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và triên khai bce tp chuyên dê nãrn 2018.
+ Chi do thirc hin Chi thj s 46-CT/TW ngày 22/6/2015 cüa Bô ChInh ii v
tang cuàng sir lãnh dco côa Dáng di vói cong tác báo darn an ninh, trt tir trong tinh
hInh rnôi.
+ Ph bin, quán triêt K hoach s 12-KH/TU thirc hiên Chi th s 50-Ci/TW
cOa B ChInh tn (khoá Xi) ye tang cung sr lanh dao cOa Dáng dôi vi cOng tác phát
hiên, xO 1 vu viêc, vu an tharn nhung.
± Chi dco trin khai cong tác minh bach tâi san, thu nhãp theo quy dnh tai Nghj
dnh so 78/2013/ND-CP ngây 17/7/2013 c'ia ChInh phO vá Thông tu sO 08/2013111'TTCI' cOa Thanh tra ChInh phO (lOp k hoach trin khai thu'c hkTh - K hoach s I 4/KHSIKIIDT ngây 01/11/2018 kê khai tâi san thu nhp và cOng ki'iai l3án kê khai tài san thu
nhOp nàrn 2018).
Di vi cong tác tuyên truyn pháp luOt trong 1nh vu'c chuyCn ngành, Giárn dc
sO ban hánh QuyCt djnh sO 17/QD-SKHDT ngOy 20/04/2017 vC kin bàn tO sách pháp
1ui cOa SO KH&DT; KO hoach sO 13/KH-SKHDT ngày 26/10/2018 ye Bôi diiOng
nghip vii KC hoch và Dâu tu'; KC hoch so i 5/KH-SKHDT TniOn khai thi hành Lul TO
cáo sO 25/2018/QH14.
Các quy djnh rnOi cOa pháp 1ut duo'c iãnh do S trin khai cho can b. cOng
chirc trong co quan qua h thông rnng van phong lien thOng. Ben c?nh do, thông qua
cac hoal dOng chuyen rnOn, hoat dOng thanh ha, kiCm tia, cong tac tiep cOng dan gal
quyCl khiêu nai, to cáo; S KH&DT da tri,rc tiêp tuyên truyên cho khoang 80 chO dâu tu',
doanh nghiêp, cOng dan các quy djnh cOa nba nu'Oc ye dâu thâu. quail 1 dir an dâu lu
cOng. giái quyêt tranh chip ti doanh nghip
Trong närn, SO da t chic 02 bui tuyên truyn pháp 1ut tnxc tip cho tng s 460 1u'1
nguO'i tham gia.
3.3. Sang to trong cong tác giáo
diic, tuyOn truyên, phô biên pháp Iut ye
PCTN
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(inma có rno hmnh sang lao irong tuyên - Các S&, Ban,
iruyn, phô biên, giáo duc pháp 1ut ye ngành, dan vj,
PCTN.
UBND cac
huyên. lhânh
phô gri van
bàn ye So Tu
pháp truóc
12/3/20 19
- SO lu pháp
lông hap
chung giri
1'hanh tra tinh
tru'ó'c
15/3/2019
4. Cn tàc thanh tra, kim tra
4,1. R hoach thanh ti-a, kim tra
"c KC hoch \' Dàu nm p kê hoch
Jh ha theo dOng quy dinh.

- Các SO Ban,
ngành. dan vi,
UBND cac
huyên. thành
phô gui van
bàn ye
Thanh tra tinh
tru'O
15/3/2019
- Thanh tra
tinh tng hap
chung cOa tinh

4.2. Thu'c hen kê hoach thanh tra,
kiêm tra
4.2.1. ViCe thu'c hiên thanh tra trách - Các SO', Ban,
nhiêm
ngãnh, dan vi,

QuyCi, dinh so 104/QD-SKHDT ngày 15/12/2017 cOa Giám doe SO' Ké hoch và DOu lii
phC duyl kC hoch thanh tra nãrn 2018

Các Quyêt dinh thanh lra, k hoach, kt 1un thanh tra theo danh mic gui kern (Quyêt
dinh so 09/QD-SKHDT ngày 15/3/2018 Thanh tra trách nhim cOa Giám dôc Trung tam
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KC qud thuc hiên ihanh ira trách bBD các
nhiirn theo kê hotch.
huyn. thành
i'rong ks', SO KH&i)T hoân thânh phO gui van
01/01 cuOc thanh tra iràch nhiêm (dat Van bàn ye
Thanh Ira tinh
1 00%)
tnrOc
15/3/2019
- Thanh tra
tinh tOng hçcp
chung cOa tinh

XTDT irong viêc thuc hiên nhirn vii, quyên hin duçc giao).

c0 Ban,
4 2 \ Tiêc ti iCn khai
kC hoach - (
thanh tra kinh t xã hEi (KTXH)
ngành, don vi,
UBNDcác
cuoc thanh tra Ki XI-1 du'ac trien
kLa hoân thành 100% k hoch, ci mni t11
pho gui van
th
V1fl bn ye
- S cuôc thanh ira da kit thiic: Thanh Ira tinh
04/04 cuOc.
truó'c
cuôc thanh tra dã hoân thành: 15/3/2019
- 1 hanh tra
0;04 cuoc.
tinh tong hcp
chung cüa tinh

Cac Q \

4.2.3. \7iêc triên khai k hoach kiêm
- Các SO Ban
tra
'
nganh, don vi,
Cdc cuc kirn tra ducic kim khai UBND các
hoân thành 100% theo kê hoach, cu huyn, thãnh
phô gO'i van
the:
vänbdnvê
- So cuoc kiem tra da ket thuc:
Thanh tra tinh
02/02 cuoc.
truac
- SO cuôc kiêm tra dã hoàn 15/3/20 19
thành: 02/02 cuôc.
- Thanh tra
tinh tng hçrp

Các QD. k hoach, BC kt qud theo danh rniic gOi kern.

Li

dinh thanh tia ke hoach kCl Juan thanh ha theo danh muc gui kern
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chuna cOa tinh
5. Vê sti tham gia cüa xã hi trong cong tác
PCTN
6. Thrc hiii dy dii cli di thông tin, báo
cáo
6.2. Th'c hiên ch d thông tin, báo
cáo ó' dja phuo'ng
Scy KH&DT thirc hiCn dày dii chê d
bàn cáo, thông tin vC PCTN (djnh kS'
thco tháng, qu', náni \ dt xuât). So
bàn cáo dâ thu'c hiën ]â 1 3 (co danh
niuc kern theo).

UBND các
có daub miic kern theo
huyn, thánh
phO: các SO',
ban, ngành,
don v gO'i v
Thanb ixa tinh
truO'c
15/3/2019
B. KIT QiA TFIU'C flflN cAc B1IN PHAP PHONG NGA
1. Vic thu'c hin Cong khai minh btch
1.1. Thtrc hin cong khai chinh sách,
phàp lut trên cOng thông tin din
tii'
- Cac SO'. Ban,
Nàrn 2018. SO KH&DT
•
ncanh, do vi. - Danh muc thO tuc hành chInh thuc hiCn tai Trun tarn Hânh chInh cOna tinh Thai Binh
kh cacnpi dung sau
ITB\ D các
(han ://sokhdt.thaibinh.gov.vn!hoat-dong-dau-tu/quv-ti'inh-thu-tuc-dau-tu/quy-trinh-thuci
huven. thành
tuc-ho-tro-du-an-dau-tu-.htrnl).
- B thi'i tic hành chInh trong ph gui van
huh vac kê hoch và dàu tu:
van bàn v
tuc-doi-voi-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-.htrnl
hap://sokhdt.thaibinhQov.vnIhoat-dong-dau-tu/quy-trinh-thu-tuc-dau-tu/quy-trinh-thu- Van bàn quy pharn pháp luât SO' Thông tin
'
và
Truyên
tuc-du-an-dau-tu-oda-ngo-.html
rnói ban hành:
thông tru'O'c
- Quy hoch phát triên kinh té 12/3/20 19
- Van bàn quy phm pháp 1ut mO'i ban hârth:
xa h9i.
- SO Thông tin htlp://soklidt.thaibinh.govvn/hoat-dong-dau-tu/co-che-chinh-sach-thu-hut-dau-tu/vanvàlruyên
ban-phap-luat-chuyen-nganh-.htrnl
- Quy hoch phát trin ngânh
- Co ch chInh sách trong lThh
v'c hen quan:
+ Danh muc Dn an u'u tiên thu

tnho
chung gii'i v
Thanh tra tinh

h11p://sokhdt.thaibiflh,aov,vn/thon2-tin-hanh-chinh-Cofl/van-ban-rnOi-ban-hanhIngay1 1-03-201 8-chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-so-39-201 8-nd-c.htrnl
http://sokhdt.thaibinh.ov,vn/thon-tin-hanh-chinh-cong/van-ban-moi-ban-hanh1ngay-
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hut du tu' giai doan 201 8 -2020.
Danh muc huh vuc khuyen
kh'hd
IL au u.
- Môt so nôi dune khác:

truc
1 5/3/201 9

11-03-201 8-chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-so-38-20 I 8-nd-c.html
http://sobhdt.thaibinh.ov.vn/'?paueArtic1e.Lea] [)ocument.detail&id=5c2fa1 6c9dc6d6
51e165ef14
http://so}Khdt.thaibinh.gov.vn/?pageArticIe.LccalDocument.detail&id=5c2fa1 759dc6d6
51e165c128

- Thông báo v I ich tip cong
dan 2018.

4e6h1ad5c3

± 1 hông báo ye vic buy kCt qua 1ira
chon nhâ dâu tu.

4e6b1ad5c2
- Qu hoach phát triên kinh iC. xã hi:
hoach-ahat-trien-kinh-te-xa-hoi-vun2-dong-banc-son-hong.htm1
htip://sokhdt.thaibinh.gov.vn/quv-hoach-ke-hoach/q uv-hoach-phat-trien-kt-xh!quyhoach-iong-the-phat-trien-ben-vung-kinh-te-xa-hoi-tinh-t.html
hltp://sokhdtthaibinh.gov.vn/ouy-hoach-ke-hoach/o uy-hoach-phat-trien-kt-xh/quyhoach -Iom1-the-phal-trien-kl-xh-tinh-thai-binh-dcn-nan]-2.html
hoach-chunn-xav-du112-thanh-pho-thai-binh-den-nam-2030.html
- Quv hoich phát trin ngánh.
h oach -hen-bai -trung-chuyen -kinh-doanh-cat-va- .html
the-phat-trien-2iao-thon-van-tai-tinh-thai-b.htm1
http : //sokhdt.thaibinh. ov.vn/quy-hoach-ke-1i oach/q uv-hoach-nganh/quy-hoach-phattrien-mang-luoi-co-so-dav-nghe-tinh-thai-binh.htrnl
http://sokhdt.thaibinh.gov.vnlquy-hoach-ke-hoachlquy-hoach-nganh/quy-hoa-ch-pha-ttrie-n-n za-nh-cong-nghie-p-ho-tro-ti-nh-gia.htrn1
http://sokhdt.thaibinh.tov.vn1quy-hoach-ke-hoachIquv-hoach-ntzanh/quy-hoach-tongthe-phat-lrien-rnang-luoi-cho-loan-quoc-den-na.htrnl
litip ://sokhdt.thaibinh.gov.vnIquy-hoach-ke-hoachIquy-hoach-nanh1ke-hoach-phattrien-kinh-te-tap-the-5-narn-20 1 6-2020-cua-tinh.html
http ://sokhdt.thai binh .gov.vnlquy-hoach-ke-hoachlquy-hoach-nganhlquy-hoach-vauan-I y-giet-mo-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-ti.html
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trien-nianu-Iuoi-ban-buon-ban-le-tren-dia-ban-.htrnl
hltp ://sokhdt.thaibinh.gov.vn/quy-hoach-ke-hoach/quv-hoach-nganh/dieu-chinh-quyhoach-Ian-8-he-thon-cap-nuoc-sach-tap-trun-.htm1
thc -pit-trien-cong-nghiep-ho-tro-den-nam-202.html
trien-vt-lieu-xay-khonn-nung-va-han-che-san-.html
Daub niuc Du an uu tiên thu hut du tu' giai don 2018 -2020:
ht1p://sCkhd1.thaibiflh.o\ .vn/hoat-don-dau-iu/danh-muc-du-an-keu-goi-dau-tu/danhmuc-cac-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu-giai-doan-iu-nam-2.htrnl
- Daub muc lTnh vu'c khuvn khIch dAu tu':

- Thông báo v ljch tip cong dan 2018
8tai -so-ke-hoach-va-dau-- him 1
Thông báo v viêc hu I<t qua l?a chn nh du tr: http://sokhdt.thaibinh.nov.vn/tiniuc/thonn-bao/so-kh-di-huv-ket-qua-lua-chon-ndt-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay.html
1.2. Cong khai mmli btch trong mt
so linh vrc du'9c hza chçn trong näm
2018
- Các Sâ, Ban,
1.2.1. Cong tác can ho
ngOnh, dGn v,
- Cong khai phan bo chi tieu UBND các
,
biCn chê: Vic cong khai thirc hin huyên, thành
dang iái irên Mng van phong diên tr phô g11i van
Van bàn ye
lien thông cua tinh.
SNôivu
- Cong khai quy hoach can b: tru'c
Vic cOng khai tic hin dang tái trên 12/3/2019
.
-SoNoivu
.
Mng van phong diçn tu lien thong

- Mng van phOng din th' lien thông cüa tinh.
- Van bàn so 81 1/SKHDT-VP ngày 25/5/2018 báo cáo tu kiCrn tra, rà soát ye tiêu chuan,
diu kiên, quy trinh tuyn dung, b nhim, b nhirn 1i các chô'c danh lãnh do quán 1
thuc thm quyn quyl dnh cia Giám doe S.
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cia tinh và niêrn yt ti bang thông tin
ca quan.
Cong khai thông tin tuyn
dmg: Nãm 2018. S k hoch và Dâu

tong hp
chung gri
Thanh tra tinh
truó'c
15/3/2019

tu không tuyn dimg can b.
- Cong khai thông tin luân
chuyn. diu dng: Näm 2018, So k
hoach và Dâu tu' không thirc hin Juan
chuyn, diu dng can b.
- Cong khai viêc bu, b nhim
can b, cong chirc, viên chrc: Viêc
cong khai các quyêt di:nh bô nhim 1?i
nnt s chiirc danh thirc hin dàng tài
trên J\4ng van phOng din tü' lien
thông ciia tinE.
Kt qua kim tra. thanh tra, rà soát
nãm 2018 ye viêc bô nhiêm can bô
theo chi dio cOa Trung uung: thirc
hién chi dao ciia Ban To chüc TinE u;
Si KC hoach vâ Dâu tu thuc hiên rà
soát vic bô nhirn can b, kêt qua:
không phát hiên các sai phm trong
cong tác bô nhiim
1.2.2. Vê Iinh virc tài chInh và ngân
sách nhà ntrrc
S Iiu qu)Tt toán 2017: KP thu'ng
xuyên: 7.191.504.000 d.
Kinh phi thrc hin tir chu:
5.531.504.000 dông.
So kihh phI thirc hin: 5.360.464.000
dOng.
So kinh phi tiêt kiérn du'çic:

- Các Si, Ban,
Cac van ban niem yet:
ngành,
UBND cac
- Quyt dinh s 75/QD-SKHDT ngày 05/10/2018: cong b cOng khai dr toán ngân sách
huyên, thành
quy.D/2018;
pho gui van
van bàn Vé S
- Quyt djnh s 40/QD-SKHDT ngày 09/7/20 18: cong b cong khai dir toán ngân sách
Tài chInh truc
qu 2 näm 2018;
12/3/20 19
- Si Tài chInh
- Quyt dinh s 17/QD-SKHDT ngày 02/4/2018: cOng bô cong khai so 1iu d? toán ngân
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171.040.000 dng
tng hçip
Kinh phI giao nhu'ng không thirc hin chung gri
ch d ty chü: 1.660.000.000 dng.
Thanh tra tinh
tru'âc
S lieu du toán 2018: KP thung 15/3/2019
xuyên: 8.079.507.000 d.
Kinh phI thu'c hiên tu' chü:
6.839.436.000 dOng.
Kinh phI giao nhu'ng khOng thuc hiên
ch dO ttr chO: 1.240.071.000 dOng.

- QuYêt dinh sO 81/QD-SKHDT này 30/10/2018: giao dir toán kinh phi tham gia triên
1rn 30 nãm thânh tiru và phát iriOn thu hñt dâu tu nuOc ngoài ti Vit Narn

Don v dã thc hiên cOng khai tài

- Quyl dinh s 70/QD-SKHD1 ngy 12/09/2018: giao dir toán kinh phI XTDT ti Han

chinli theo Thông tu' 21/2005/TT-BTC

Quc.

ngây 22/3/2003 cOa B

- Quyt dinh s
2018.

Tài chInh

huO'ng dn thuc hiên quy ch

cOng

khai tài chInh di vó'i don vi dr toán
ngân sách. các t chirc duqc ngân sách
nba

nu'Oc

h

tn

và

Thông

tu'

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cOa
B Tài chInh huoig dn thirc hicn quy
ch cOng khai ngOn sách di vi dcm vj
dr toOn ngân sách, các t

chi1rc du'çc

ngân sách nhà nu'ó'c h trçi
Hinh thtirc cOng khai: hem yet
ti trii sO' lam vic ciia co' quan
ThOi dim cOng khai: Thirc
hiên theo Diu 6, Diu 10 cüa Thông
tir 61
Thi gian niêm yt It nht là 90 ngày,
kê tr ngày niêm yet

sách qu 1 narn 2018;
- Quyet dinh so 02/QD-SKHDT ngây 30/01/2018: cong bô cong khai dir toán ngân sách
nãrn 2018.
- Quyêt dinh so 85/QD-SKHD1 ngây 09/11/2018: giao dii toán kinh phi XiDT ti Lien
bang Nga nam 2018.

15/QD-SKHDT ngày 10/4/2018: giao di,r toán kinh phi XTDT nãrn
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1.2.4. Vê linh vtrc dãu tu, mua sam - K hoach
cong
vá Dâu tu',
Viêc cOng khai rninh bach v xây UBND cac
di,i'ng và phê duvtt kê hoch dâu tu huyên, thânh
cOng cia cap ngán sách nOo do cap dO phO gO'i tài
lrián khai thirc hin theo quy djnh cUa 1iu, van ban
C
Lut DOu in' cong.
5/ 'liii chInh
DOi vO'i cap tinli:
lru'c
(1) K hoach dOu tu cOng (bao gOrn dr 12/3/2019
- SO' Tài chInh
n vá k hoach vn cOa trng d an);
lông hçp
(2) Bao cáo ki quO thc hin:
chung gfri
'ihi'c hin theo quy dnh c0a Lut Du Thanh tra tinh
lii cOng. Ngh djnh hu'ng dan vâ li'u'ó'c
hu(Yng dn cOa B KHDT; S dã cO 15/3/2019
hi'On dn dn UBND cp huyên. các
so'. ngOnh vO cOc chO dãu lu cOa tinh
vááy drng k hoch dâu tu' cOng nãni
20 8 tng hyp báo cáo UBND tinh
trinh HDND iinh phé duyêt và to chtrc
trién khai thrc hin dOng thai SO' có
lhông bOo dOn cOc UBND huyên vO
các s. ngánh, chO dâu tu có liOn quan
dO kip thO'i tO chirc triên khai thirc hin
kO hoach dâu tu cong nãm 2018

Ti don vi: trong k' báo cáo, ti SO
KH&DT, có 01 du' an du'c thrc hin
(chO dâu iii) bang von ngân sOch: sO'a
chra nhà lam viêc 05 tang, s KO
hoch vâ dâu tu. Các ni dung phê
duyt kê hoch lira ch9n nhà thâu,
quyOt djnh itra chon nhà thâu duçrc

TOi lieu minh chimg (van ban. du'rng dn irOn cng thông tin din 1ir...)
Quv& dinh s 1972 nOy 29/12/20 17 ca BO KHDT;
Thông bOo s 100 ngOy 33/12/2017 cüa UBND tinh.
QuyOi dnh s 397/QD-LBND ngày 05/2r2H 8 cOa UBND tinh phO duyt k hoach phn
hO vOn dáu tu' cOng, 'vOfl sp' nghip quy hoch nãrn 2018, tinh Thai BInh; QD 340/QI)IJBND ngày 30/01/201 8 cOa UBND tinli hO sung kO hoach vOn dOn tu' xây dmg co hOn
nOm 2017 vO diu chinh k hoch vOn ngOn sOch cOp tinh nãrn 2018
Thông báo s 06/TB-SKTIDT ngày 06/02/2018 v k hoch phOn ho vn dâu lu cOng.
von sy' nghip quy hooch nãm 2018
Thông bOo s 9/TB-SKi 11)1 ngOy 09/2/20] HO sung k hoch vn DTXDCB nãm 2018
\'O diOu chinh kê hoçch von ngan sách tinh nãrn 2018

cong khai theo quy djnh.
mua sm công: Trong näm, SO
KH&DT thuc hiên rnua sam tài san
thuôc danh rniic nhäm duy trI hott
dng thu'O'ng xuyên cña c quan. Vic
mua sm du'cic thirc hin bang hlnh
thOc rnua sam tp trung, do Trung tam
dich vu tài chInh — SO Tài
tu van
chInh là bàn mài thâu (bàn mOi thâu
thuc hiên cOng khai theo quy djnh).
2. Cal cách hñnh chInh
3. Vic chuyên dOi vj trI cong tác cüa can b,
cong chü'c, viên chfrc (CB, CC, VC)
3.1. Kê hoach chuyên dôi vi trI cOng
tác trên dja bàn
SO KH&DT dã xây dirng ke hoch
chuyên dOi vi trI cOng tác theo quy
djnh.
va

- Các SO. Ban,
ngành, don vi,
UBND các
huyn, thành
ph gri van
bãnvê SO Nôi
vu tru'Oc
12/3/2019
-SO Ni vi
cüa vic chuyên d6i
3.2. Kt
Chu'a ihrc hién chuyên dOi theo kê tong hcip
chung gOi
hotch
Thanh tra tinh
truOc
15/3/20 19
4. Minh bch Tãi san, thu nhp (TSTN)

K hoch s 14/KH-SKHDT ngày 24/11/2017
cOng tác dOi vOi cOng chOc, viên chO'c nãm 2018

ye

triCn khai thiic hin chuyCn dôi vj trI

qua

5. Xây dirng và thiic hin các ch d, djnh
mire, tiêu chun
SO KH&Dt d t chOc rà soát, hoàn Các SO', ban
thiên cac chê dO, dinh mOe, tiêu chuân ngành, dGn vi,
UBND các
(CD, DM, TC) theo quy dinh.

08/QD-SKHDT ngày
Các ch do, dinh mfrc, tiêu chun th'c hin theo Quyt djnh
21/02/20 17 cOa Giám doe SO KH&DT (ban hành quy chê chi tiêu ni b, quân 1' và s11
dicing tài san cong ti cci quan).
so

14
huyn, thành
phô glri Thanh
tra tinh tru'c
15/3/20 19
6. X& I k luât ngu'ôi dfrng dâu co quan, to
chñ'c, do'n vj
Các S, ban,
nganh, dcin vi,
UBND cac
S nguôi diing du, cp phó cüa ngui
huyn, thành
dIrng du dä h k 1ut: không cO
phô glri Thanh
tra tinh trufyc
15/3/20 19
7. Kt qua phát hiên, xtr 1 các sal phm
trong vic thi'c hiên các bin pháp phông
ngira (BPPN)
Các S&, ban,
7.1. Vic phat hin vi pham
nganh,
don vi,
Không phá hitn vi phm các quy
UBND cac
ye phông ngi1a tlam nhüng
huyn, thành
7.2. Vic xü' 1 vi phtm
ph g1ri Thanh
S nguO bi xir 1 vi phçirn (nguô
tra tinh trmfic
dirng du vâ CBCC, VC): không Co
15/3/2019
C. PHAT HIEN CAC HANIT VI THAM
NHUNG
1. Qua cong tác tir kiêm tra ni b
1.1. SO vii vic có lien quan den
tham nhung dtrçc phát hin
Các SO, ban,
S cuc kirn tra ni b phát hin
nganh, dn vi,
du'c tham nhüng: không có.
UBND cac
1.2. Tin, tài san thrçrc kin nghj thu huyn, thành
phô gri Thanh
hôi
tra tinh truOc
Tin, tài san kin nghi. thu hi: không 15/3/2019
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có
2. Qua cong tác thanh tra
2.1. S vu viêc cO lien quan dn
tham nhUng dtrç'c phát hin
no
vu vjêc cd dãu hiêu tham
thông qua các cuc thanh tra: không
Co.
2.2. Tin, thi sn du'çc kin ngh thu
hi
S tin, tâi san tharn nhông ducc
kin nghi thu hi: không có
3. Qua cong tác giãi quyt t cáo tham
nhung
3.1. S viii vic có lien quan dn
tham nhung duQc phát hiên
So v vic cd lien quan den iham
nhüng duçc phál hin: 1ông cO
(không có don t cáo thuôc thâm
quyn lien quaii dn tham nhng).
3.2. Tin, tài san du'qc kiên ngh thu
hôi
Tin, tái san duGc kin nghi thu Ii:
không phát sinh vic yêu cu phái
thu hôi.
4. Qua hot dng giám sat
5. Qua cong tác diêu tra, truy to, xét xtr các
hành vi tham nhung
D. XU' LY CAC HANH VI THAM NHUNG

Các Sâ, ban,
ngành, don vi,
UBND cac
huyên, thânh
phô gü'i Thanh
tra tin1 tru'c
15/3/2019

Các SO ban,
nganh, don vj,
UBND cac
hun, thành
phô
glri Thanh tra
tinh truâc
15/3/20 19

1. Xü l hành chInh
1.1. Xir I k luãt hành chInh d
vói t chfrc
Không có tnrmg hop phái thirc hin Các Sâ, ban,
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xir 1 k' luãt dEi vói t chirc dã xáy ra
tham nhüng.
1.2. Xtr 1 k luãt hành chinh d6i
vói cá nhân
Không có tru'àng hop phái th'c hin
xñ 1 k' luãl dôi vol Ca nhan có hành
vi tham nhthig.
2. Xü' 1 hInh sir
3. Thu hôi tài san tharn nhflng
3.1. Thu hôi tiên và tài san tham
nhung

ngành, do vj,
UBND các,
huyn, thành
phô gi1i Thanh
ira tinh tru'óc
15/3/2019

Các SO', ban,
3.1.1. Tin vã l.ãi san thu hôi du'o'c ngânh don vi,
UBND các
qua các bin pháp hãnh chinh
huyên, thành
Không CO yeu cu thu hôi lien.
pho gi Thanh
tâi san bj tham nhüng ti co quan.
ira tinh truoC
15/3/2019
3.2. Ty 1 dat dai dã thu hôi du'ç'c
Các SO', ban,
3.2.1. Dt dai thu hôi du'qc qua các ngành, don vi.
bin pháp hành chInh
UBND các
KhOng cO yêu Can thu hi dt huyên, thãnh
phô gfri Thanh
dai bj tham nhüno
tra tinh truó'c
15/3/20 19

PHIJ LUC I
DANH SACH CAC CUQC THANH TRA NAM 2018
/3/2019)
Kern theo báo cáo s /BC-SKHDT ngày

STT

Kê hoch

2

3

4

Quyêt djnh sO 104/QD-SKHDT
ngây 15/12/2017 cüa Giárn doe So'
Ké hoach vâ. Dau tn phé duyt kC
hoach thanh tra nàrn 2018

Quytdjnh thanh tra
Kêt qua
Kêt 1un sO 01/KL-SKHDT ngày
Quyêt djnh so 09/QD-SKHDT ngày
1 5/3/201 8 Thanh tra trách nhiêrn cüa 10/5/2018 két luân thanh tra trách nhiêrn
Giárn dOe Trung tarn XTDT trong
cüa Giárn dOe Trung tarn XTDT trong
viêc thuc hiên nhiêm vu, quyên han viêc thuc hiên nhiêrn vu, quyên han duoc
giao nàrn 2017
du'c giao
Két 1un so 02/KL-SKHDT ngày
Quyêt dinh sO I 6/QD-SKT-IDT ngày
12/7/201 8 Kêt 1un vic chap hành các
12/4/2018 Thanh tra vic chap hânh
quy dinh ye quan ly, su dung vOn, dâu
cac quy dinh ye quan ly su dung
thâu; qun 1, thrc hin các dir an dâu tu
vOn; du thau; thrc hin cac dij an
dâu tu' cOng do UBND huyên Thai
cOng do UBND huyn Thai Thuy quyêt \'
Thuy quyCt dinh dâu tu' giai don
djnh dâu tu' theo Lut Dâu tu cOng giai
doan 2015-2017
2015-2017
Kt 1un s 04/KL-SKHDT ngày
Quyt dinh s 49/QD-SKHDT ngày
25/7/2018 Thanh tra viêc chp hânh
11/10/2018 kêt 1un vic chap hânh các
các quy dinh ye quán 1', sir diing
quy djnh ye quán 1', sü' ding vOn; dau
vOn dãu tu công, triên khai thrc hin thâu; quãn 1, thirc hin các dir an dâu tu
cOng do Tru'ôlTig THPT Tiên Hu'ng lam
các dr an dâu tu cOng do Tru'Ong
chü dâu tu' giai doan 2015-2017
THPT lien Hung lam chü dâu tu'
giai doan 20 15-2017
Ket 1un so 05/KL-SKHDT ngày
Quyêt djnh sO 68/QD-SKHDT ngây
26/10/2018 Két 1un vic chap hành các
11/9/20 18 Thanh tra vic chap hành
các quy djnh ye quán 1, s' dimg
quy djnh ye quân 1, sfr dung vOn dâu tu
vOn dâu ' cOng, triên khai thirc hin cOng triên khai thirc hin các d1r an dâu tu
các dr an dâu tu cOng do Tru'ng
cOng do Truôig THPT Hung Nhân lam

sd
KE HOAC

vA
NE)AUTL

5

THPT Tiên Hung 1rn chñ du tu'
giai doin 2015-2017
Quyêt dnh so 79/QD-SKHDT ngây
I 1/9/2018 Thanh tra vic chap hành
các quy dnh ye quân 1 sñ' dçing
vOn; dâu thCu; thirc hi.n các dir an
dâu tu' cOng do UBND huyn Vu
Thu quyêt djnh dau tu' giai don
2015-2017

chñ du tu giai dotn 2015-2017công giai
don2O15-2017
Kt 1un sO 01/KL-SKHDT ngày
15/01/2019 Kêt 1un vic chap hành các
quy djnh ye quán 1, sr dyng vOn; dâu
thâu; quan I, thijc hin các dir an dau tu
cOng do UBND huyn Vu Thu quyêt djnh
dâu tu' theo Lut Dâu tu' cOng giai don
2015-2017

P1112 LUC II
DANH SACH CAC cuQc KIEM TRA NAM 2018
(Kern theo báo cáo s /BC-SKHDT ngày
STT

K hoach
i-Ki1DTngày 30/01/2018
nam sat DGDT . du an su dung nguon von
dáutu cOng, nguOn On khdc ngoài KCN vá dir an
dan lu iheo hmnh thilrc dOi tác cong tu tinh Thai
Bmnh nãm 2018
KC hoch sO 08/Kli-KHDTngày 23/4/2018 k
hooch kiCm tra doanh nghip sau DKKI) n-en dja
bàn tinh Thai BInh närn 2018

/3/2019)

Quyêt drnh
Quyi
s 08/QD-SK11DT
nga 28 0( 2017 thanh lap Doan
giám sá dánh giá dàu tu nm 2018

Kêt qua
Báo cáo s 94/BC-SK1IDTngày
28/02/2019 Bao cao giam sat, danh gia
tong the dâu lu närn 2018 trên dja bàn
tinh Thai Bmnh

Quyi dnh so 51/QD-SKTJDT
ngáy 30/7/2018 kiCni ira doanh
nghip sun DKKD trCn Wa ban tinh
Thai BInh nàrn 2018

Báo cáo so 01 ngày 18/12/2018 cüa
Doán kiCm ira ket qua kiCrn tra doanh
nghip sau dng k kinh doanh närn
2018

PHU LUC III
11IUEN CHE DO BAO CAO TRONG CONG TAC PCTN
sO
Bao cao

s 104/BC-SKHDT ngày 19/3/2018 Cong tác phOng chng tham
_-tnig quy I nám 201 8
2áo cáo s 185/BC-SKHDT ngáy 26/4/20 18 kt qua thirc hin K hoach s 58KH/TU ngày 29/12/20 17 cOa BTV Tinh ui ye vic khãc phiic ton tai, han chê
trong cong tác lãnh dao, chi dao thirc hin thanh tra vii vic; khO'i to, diêu tra,
truy to, xét xO các vi an tham nhUng, kinh tê ngiêrn tr9ng, phirc tap, dii 1un x
hi quan tarn
3.

Báo cáo so 244/BC-SKHDT ngáy 29/5/20 18 kêt qua thc hin K hoach s 58KH/TIJ ngãy 29/12/2017 cüa Ban Thiing vi Tinh u ye vic khãc phiic ton
tai, htn chC trong cOng tác lânh dao, chi dao thirc hin thanh tra vi vic; khO'i
to, diêu ira, truy tO, xét xr các vi an tharn nh0ng, kinh té nghiêrn tr9ng, phüc
tap, du' 1un xâ hi quan tarn

4.

Báo cáo sé 174/BC-SKHDT ngày 15/6/2018 COng tác phOng, chng tham
nh0ng 6 tháng nárn 2018

5.

Báo cáo s 331/BC-SKHDT ngày 03/7/2018 So ki05 närn thrc hin nhirn vi
kiêrn tra, giárn sat vá thanh tra vu viêc, khi tO, diCu tra, truy tO, xét xr các vu
ántham nhOng, rninh tê nghiêm trQng, phrc tp, dii 1un xa hi quan tarn theo
Kê hoach so 08-KH/TW, ngày 12/3/20 12 c0a B Chinh tr

6.

Báo cáo so 395/BC-SKHDT ngày 25/7/2018 kêt qua thiic hin Kê hoach s&58Kil/TU ngáy 29/12/20 17 cda Ban Thu'Ong vii Tinh u' ye vic khãc phic tOn
tal hdn chê tiong cOng tac 1tnh dao chi dao thuc hiên thanh tia vu viêc, khoi
iO. diCu Ira, u'uy tO, xét xr các vu an tharn nhOng, kinh tC nghiêrn tr9ng, phUc
tap, dii 1un xá hi quan tarn

7.

Báo cáo s 429/BC-SKHDT ngây 06/8/2018 cOng tác phông chông tham nhüng
phiic vu k' hop thir 6 Quoc hi khoá XIV

8.

Báo cáo sO 570/BC-SKHDT ngiiy 17/9/20 18 Cong tác phOng, chng tham
nhtng 9 iháng nárn 201 8

9.

Báo cáo sO 594/BC-SKHDT ngiiy 17/9/20 18 kt qua thrc hin K hoich s 58KH/TU ngày 29/12/2017 cOa Ban Thu6'ng vi Tinh u ye vic khãc phiic tOn
tai, han ch trong cOng tác lanh dao, chi dao thrc hin thanh tra vi vic; khi
t diu tra, truy t xét xi các vi an tharn nh€ing, kinh té nghiêrn tr9ng, phrc
tap, dii luOn xii hi quan tarn

10.

Biio cáo s 726/BC-SKHDT ngiiy 30/10/20 18 COng tác phOng, chông tharn
nhcing 9 tháng niirn 2018

11.

Bao cáo s 866/BC-SKHff1' ngiiy 10/12/2018 thçi'c hin Kêt 1un cda dongchI
TOng BI thLr, Chd tich nu'óc, Tru'&ng ban Chi do Trung uong ye phông chOng
tharn nhOng

12.

Báo cáo s 895/BC-SKHDT ngày 19/12/2018 cOng tác phOng chng tham
nhiing niirn 20 1 8 cOn SO' KC hoch vii Dan tn
BOo cáo so 942/BC-SKIID1' nnity 28/12/2018 kCt qua thçi'c hien Kê hoach sO
5-Ki1f1L ngin 29, 12/2017 cua Ban 'fhu'ng vi Tinh uy ye vic khiic phic tOn
uii, ban cb trong cOng tác limb dao, chi dao thçrc hin thanh tra vi vic; khdi
tO, diêu tra, truy tO, xCt xr các vu an tharn nh'ing, kinh tê nghiêrn trQng, phO'c
top, du' 1uin xi hi quan tarn

13.

