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BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
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Trình Hội đồng nhân dân Huyện kỳ họp lần thứ mười lăm, khóa XI
Kính gửi: Hội đồng nhân dân Huyện
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp
luật và công tác chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Huyện thực hiện tốt công tác phổ
biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hình thức tuyên truyền
chủ yếu là kết hợp tuyên truyền với văn bản pháp luật khác (toàn Huyện tổ chức
26 cuộc tuyên truyền, với 2.277 lượt người tham dự).
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Huyện về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020,
các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm.
Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành 12 văn bản 1 chỉ đạo và
thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.
2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ
quan, đơn vị.
Công khai trên Trang thông tin điện tử Huyện về chương trình, kế hoạch
công tác, lịch làm việc trong tuần, thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng,
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Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 06/12/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng năm 2019 và năm 2020; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/02/2020 về thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng; Công văn số 254/UBND-HC ngày 18/3/2020 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; Công văn
số 25/UBND-HC ngày 10/01/2020 về báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập
năm 2018; Công văn số 95/UBND-HC ngày 10/02/2020 về kết quả thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng
và quy định tặng quà và nhận quà; Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 08/4/2020 về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền
hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 ban
hành Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Công văn số 15/UBND-HC ngày
07/5/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 07/4/2020 về
kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 715/KL-TTr ngày 17/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc
thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đối với quỹ đất công ích và đất bãi bồi trên địa bàn Huyện;
Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 03/07/2020 về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; Kết hoạch
số 160/KH-UBND ngày 17/7/2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của cấp Tỉnh năm 2019 trên địa
bàn huyện Hồng Ngự; Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 12/8/2020 về kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống
tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân Huyện năm 2019.
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bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên
chức, công khai, minh bạch trong hoạt động về quản lý tài chính ngân sách, mua
sắm công thực hiện tiết kiệm 10% từ nguồn chi thường xuyên trong toàn Huyện
để cải cách tiền lương năm 2020; về công tác đầu tư xây dựng cơ bản đấu thầu,
chỉ định thầu các dự án xây dựng thực hiện nghiêm theo quy chế đấu thầu và chỉ
định thầu các công trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp
quy hoạch được duyệt; thực hiện tốt việc công khai trong các hoạt động lập quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông báo công khai cho Nhân dân địa phương nơi
quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.
b) Cải cách hành chính
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 153/KHUBND ngày 27/12/2019 về cải cách hành chính năm 2020 và Kế hoạch số
154/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc kiểm tra
công tác cải cách hành chính năm 2020; Ủy ban nhân dân Huyện giao Phòng Nội
vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, đề xuất các biện pháp bảo
đảm được thực hiện hiệu quả, đồng bộ kế hoạch đề ra; kết quả, đến nay cơ bản
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân
dân Tỉnh giao trên phần mềm: 06 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn; 13 nhiệm vụ
hoàn thành đúng hạn.
c) Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số
220/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về định kỳ chuyển
đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐCP của Chính phủ và Công văn số 254/UBND-HC ngày 18/3/2020 về thực hiện
chuyển đổi vị trí công tác. Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành
Phương án số 116/PA-UBND về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,
viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; kết quả, năm 2020
trên địa bàn Huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 11 trường hợp.
d) Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.
Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do
mình quản lý, phụ trách. Trong năm 2020, qua công tác thanh tra, kiểm tra về thực
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhìn chung thủ
trưởng các ngành, địa phương có quan tâm và cơ bản thực hiện tốt các quy định
của pháp luật, không có trường hợp phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng
đầu để xảy ra tham nhũng.
đ) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản
lý, sử dụng tài sản công.
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số
130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế
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tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo cơ quan
chuyên môn tăng cường các biện pháp kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, định
mức theo Quy chế chi tiêu của các đơn vị dự toán và chế độ do Nhà nước quy định.
Thẩm tra việc quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị; thường
xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy
định hiện hành.
e) Thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
Thủ trưởng các ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp
tục quán triệt thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy chế văn hóa công sở theo Quyết
định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 03/2007/QĐBNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công
chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số
4859/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quy tắc
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự; chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức,
viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong
năm 2020, chưa phát hiện hành vi tham nhũng, đồng thời không xảy ra trường
hợp tham nhũng phải xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên
quan đến hành vi tham nhũng.
4. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng
- Đánh giá tình hình tham nhũng: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ
chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng; công tác phối hợp trong
phòng chống tham nhũng giữa các đơn vị, địa phương ngày càng đồng bộ và chặt
chẽ; ý thức đấu tranh chống tham nhũng của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
- Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác phòng, chống
tham nhũng trên địa bàn Huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được
nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là công tác phòng ngừa, phát hiện
hành vi tham nhũng được tập trung thực hiện tốt; tuy nhiên, vẫn còn một số cơ
quan, đơn vị chậm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng,
nhất là công khai, minh bạch trong hoạt động.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; tiếp tục quán triệt và tập trung thực hiện tốt các quy
định về phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 17/5/2016 của
Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; duy
trì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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2. Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công
tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa; công khai, minh bạch trong
các hoạt động về tài chính, về quy hoạch sử dụng đất, về các chính sách, chế độ
khác theo quy định.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh công tác tự kiểm tra
và công khai, minh bạch trên các lĩnh vực như: Hoạt động của cơ quan, đơn vị;
quản lý thu - chi tài chính; thủ tục hành chính;... nâng cao trách nhiệm của người
đứng đầu khi phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị và thực
hiện trách nhiệm giải trình theo quy định pháp luật.
4. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; vai trò của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phòng,
chống tham nhũng; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo phòng, chống tham
nhũng đúng quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Lưu: VT.
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