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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp
luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách
nhiệm của UBND cấp huyện
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện pháp Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN 2018.
Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan hành chính
nhà nước, trong đó tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực
như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài chính, thuế, y tế, giáo
dục, chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, các chính sách nhân
đạo, phúc lợi xã hội, bao gồm lĩnh vực tư pháp.
Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng,
chính quyền chú trọng chỉ đạo thực hiện. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức,
đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức
cách mạng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của
các cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Công văn số 2661/UBND-NC ngày
22/8/2019 về việc chỉ đạo các ngành thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham
nhũng, báo cáo chấm điểm chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của
Huyện năm 2019.
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định.
c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Trong kỳ không phát
sinh.
d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
Trong kỳ tiếp tục triển khai cụ thể hóa Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày
26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,
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xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện phương
châm 6 biết.
đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng ngừa tham nhũng:
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày
27/10/2007 của Chính phủ, UBND Huyện giao Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng
kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức các cơ quan, đơn vị theo quy
định. Trong năm 2019 đã chuyển đổi 02 vị trí công tác (Phòng Tài chính - Kế
hoạch) đối với cán bộ, công chức theo quy định.
e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:
Ủy ban nhân dân Huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo thực hiện nghiêm
túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thành lập Tổ kiểm tra,
xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập cán bộ thuộc diện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
năm 2019.
g) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn
vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản
lý, phụ trách:
Chưa phát hiện hành vi tham nhũng.
h) Việc thực hiện cải cách hành chính:
Giải quyết hồ sơ khiếu nại, tố cáo đúng luật định, không để quá hạn.
i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Huyện đang áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan quản lý nhà
nước. Thường xuyên rà soát, đề xuất giảm bớt thủ tục hành chính không còn phù
hợp đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở một vài lĩnh vực trên địa
bàn Huyện.
k) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:
Đã thực hiện trả lương qua thẻ ATM trên toàn huyện.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện:
Trong kỳ chưa phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.
b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng
qua hoạt động thanh tra:
Ủy ban nhân dân Huyện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát Điều tra 01
vụ để làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân.
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c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng
qua giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Chưa phát hiện hành vi tham nhũng.
d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi,
quản lý của cấp mình:
Qua điều tra, truy tố, xét xử chưa phát hiện hành vi tham nhũng.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng,
chống tham nhũng
Trong kỳ, kiểm tra 01 đơn vị trong việc tổ chức thi công công trình thắp sáng
đường quê; thanh tra có lồng ghép vào 03 Đoàn Thanh tra hành chính. Qua thanh
tra đã kiến nghị chấn chỉnh về công tác ban hành kế hoạch và thực hiện trình tự kê
khai minh bạch tài sản, thu nhập chưa tốt; chấn chỉnh công tác quản lý...
5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên đã tăng
cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, trong đó có việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống
tham nhũng và giám sát việc thực hiện.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG THAM NHŨNG
1. Đánh giá tình hình tham nhũng
Tệ tham nhũng diễn biến phức tạp, khó lường, vẫn còn tình trạng tham nhũng
vặt trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND Huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo
chấn chỉnh, từ đó tệ tham nhũng từng bước được đẩy lùi.
2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị quan
trọng vừa cấp bách, vừa lâu dài nên được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm.
Tuy nhiên, các giải pháp đấu tranh chống tham nhũng chưa thực sự hiệu quả, chủ
yếu là thực hiện các bước phòng ngừa. Nguyên nhân do cơ chế, chính sách còn
chồng chéo, bất cập dễ bị lợi dụng để tham nhũng.
Công tác thanh tra, kiểm tra có thường xuyên. Tuy nhiên, việc phát hiện dấu
hiệu, biểu hiện của hành vi tham nhũng còn hạn chế.
3. Dự báo tình hình tham nhũng
Tệ nạn tham nhũng diễn biến khó lường phức tạp nhất là ở những lĩnh vực
nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, thực hiện thủ tục hành chính,
hoạt động ở các cơ quan Tư pháp Huyện đã chủ động lãnh đạo thực hiện tốt các
biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân.
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III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN 2018.
2. Tăng cường Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật
về phòng ngừa tham nhũng.
3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản theo
quy định của pháp luật.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng nhất là tham nhũng
vặt.
5. Chỉ đạo Thủ trưởng các ngành Huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực
hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân đúng theo quy định của pháp luật.
6. Các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc công khai tài
sản theo quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng,
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7. Chấp hành thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng,
chống tham nhũng; tham gia tốt việc cung cấp thông tin, phục vụ kịp thời theo sự
chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung về phòng,
chống tham nhũng./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh;
- Thanh tra Tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND Huyện;
- Thanh tra Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT.
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