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BÁO CÁO 

Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

 
 

Tiếp nhận Công văn số 4844/VPUB-TCDNC, ngày 22/11/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

Trên cơ sở kết quả đã triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái 

báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũngnhư sau: 

I. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG. 

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền. 

Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng 

là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình quản lý, điều 

hành. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

của Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện các quy định về 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Kết quả, đã ban hành nhiều văn 

bản để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch số 

66/KH-UBND, ngày 03/4/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; 

Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 14/5/2021 về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021; Công văn số 1705/UBND-NV, ngày 23/12/2019 về triển khai 

thực hiện Công văn số 4959/UBND-TCDNC, ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Công văn số 1742/UBND-NV, ngày 30/12/2019 về triển khai thực hiện 

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, ngày 08/10/2019 của Chính phủ; Công văn số 

114/UBND-TH, ngày 07/02/2020 về triển khai thực hiện Công văn số 

182/UBND-TCDNC, ngày 30/1/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 

1704/UBND-VX, ngày 13/10/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND, 

ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Việc bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham 

nhũng, theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ bằng nhiều 

hình thức như tổ chức quán triệt các quy định về phòng, chống tham nhũng tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các xã đến 

toàn thể cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên kiện toàn lại bộ máy 

phòng, chống tham nhũng, theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn bố trí 

công chức phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng để kịp thời thông tin, báo 
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cáo. Bố trí kinh phí phục vụ cho việc tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng. 

3. Việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng  

3.1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

a) Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị: 

- Công khai trong công tác cán bộ: Trước khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại đối với công chức, viên chức, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch để triển 

khai thực hiện và thông báo rộng rãi trên trang thông tin điện tử của huyện, theo 

đó đã ban hành nhiều Kế hoạch như: số 140/KH-UBND, ngày 21/9/2020; số 

44/KH-UBND, ngày 28/02/2020; số 29/KH-UBND, ngày 11/02/2020; 02/KH-

UBND, ngày 06/01/2020; số 162/KH-UBND, ngày 06/11/2020. 

- Công khai trong sử dụng tài chính ngân sách: UBND huyện và các 

phòng, ban chuyên môn thực hiện việc công khai tài chính ngân sách Nhà nước 

theo quy định, theo đó: 

+ UBND huyện thực hiện công khai dự toán ngân sách huyện, quyết toán 

ngân sách huyện theo quy định tại Thông tư số 343/TT-BTC, ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với 

các cấp ngân sách. Cụ thể, đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2019 về công khai dự toán ngân sách năm 2020; Quyết định số 1050/QĐ-

UBND, ngày 10/7/2020 về công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; 

Quyết định số 1189/QĐ-UBND, ngày 20/8/2021 về công khai quyết toán ngân 

sách Nhà nước năm 2020… 

+ Các đơn vị dự toán ngân sách đều tổ chức công khai tài chính ngân sách 

như công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước, công khai quyết toán ngân sách nhà nước theo 

quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Về công khai thủ tục hành chính được thực hiện tại phòng “một cửa” và 

“một cửa liên thông” tại UBND huyện và UBND 09 xã. Tại bộ phận một cửa 

UBND huyện đang thực hiện giải quyết 162 thủ tục hành chính trên 8 lĩnh vực; 

bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân các xã đang áp dụng và giải quyết 119 thủ tục 

trên 06 lĩnh vực. Tất cả các thủ tục trên được đóng thành tập theo từng lĩnh vực 

và niêm yết công khai, minh bạch tại Bảng Thông báo của Phòng một cửa. 

- Công khai trong lĩnh vực đất đai: Công tác quy hoạch và điều chỉnh quy 

hoạch được thực hiện công khai đúng quy định các quyết định được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và niêm yết công khai bản đồ quy hoạch cho nhân dân khu 

vực quy hoạch được biết. Công khai trình tự, thủ tục, thời gian thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm minh những nhũng nhiễu gây 
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khó khăn cho người dân, làm sai lệch hồ sơ kê khai, để trục lợi gây thất thu thuế 

của Nhà nước. 

- Ngoài ra việc công khai trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được 

thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của huyện về các kết quả giải 

quyết công việc trong các lĩnh vực như thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, tư pháp 

hộ tịch … 

b) Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện việc xây dựng Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Thông tư 

liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ 

Nội vụ; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Trong 

quản lý và chi tiêu tài chính, quản lý tài sản, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định 

mức và chế độ hiện hành. Phát huy quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm 

của đơn vị, chủ động trong trong công việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 

viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sử dụng tài sản công đúng mục 

đích và hiệu quả; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng 

kinh phí hành chính nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV, ngày 06/02/2007 của Bộ Nội vụ xây dựng quy tắc ứng xử, 

các quy chế, quy định, nội quy thực hiện nếp sống văn hóa công sở; Chỉ thị số 

22/CT-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách 

nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 22/9/2013 của Huyện ủy về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, thực hiện 

văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, 

đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện.  

d) Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 

Thực hiện các quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. UBND huyện 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện, UBND các xã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung chuyển 

đổi vị trí công tác đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn 

vị và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. 

Đối với việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ, theo đó trong năm 2020, năm 

2021 trên địa bàn huyện đã thực hiện luân chuyển 15 vị trí để đảm nhận các chức 

danh Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Trưởng, Phó các phòng, ban ngành. 

Không chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ 
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lãnh đạo, quản lý, nguyên nhân do chưa có cán bộ, công chức đến thời hạn phải 

chuyển đổi. 

3.2. Việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thực hiện Kế hoạch số 989/KH-UBND, ngày 02/03/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 

2020. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 

05/03/2021 về triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu đến toàn 

thể các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

năm 2020 trên địa bàn huyện (gồm cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền) là 

348 người/ 59 cơ quan, đơn vị. Tất cả các bản kê khai đều được công khai và bàn 

giao về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Thanh tra tỉnh) theo quy định. 

3.3. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phát 

hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều xây dựng Kế hoạch thanh tra và Kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, các 

nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Quy 

định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo rà soát các văn bản trên 

lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi 

trường, quản lý ngân sách để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, góp phần phòng ngừa 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong thời gian qua được Ủy ban nhân dân 

huyện quan tâm triển khai thực hiện, theo đó giao Thanh tra huyện tham mưu 

thực hiện các cuộc thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chánh Thanh 

tra huyện ban hành; đối với các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các bộ ngành liên quan ngành 

nào giao ngành đó tham mưu triển khai thực hiện; đối với các kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giao Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu triển khai thực hiện.Trong hai năm 2020 và 2021 đã thực hiện 7 

cuộc thanh tra trên các lĩnh vực. Qua thanh tra tuy không phát hiện sai phạm về 

tham nhũng, lãnh phí nhưng đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3.4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phòng, chống, tham nhũng  

Ủy ban nhân dân huyện luôn nêu cao vài trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; giao người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống 

tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xử lý nghiêm trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương mình khi để xảy ra tham nhũng. 
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3.5. Việc phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước 

Không thực hiện vì trên địa bàn huyện không có doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước theo quy định. 

3.6. Việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

Công tác phòng, chống tham nhũng được Ủy ban nhân dân huyện triển 

khai thực hiện kịp thời, đúng quy định đã góp phần vào phòng ngừa tham nhũng. 

Qua quá trình thực hiện không phát hiện các hành vi tham nhũng, do đó không có 

cơ quan, cá nhân nào bị xử lý về tham nhũng. 

II. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THI HÀNH PHÁP 

LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng 

là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân 

dân huyện đã ban hành nhiều văn bản để cụ thế hóa các văn bản chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, của Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Triển 

khai thực hiện bằng nhiểu giải pháp đồng bộ, quyết liệt như ban hành Kế hoạch 

phòng, chống tham nhũng hàng năm; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch cải cách hành chính… Gắn 

công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử 

với công tác phòng, chống tham nhũng; lập đường dây nóng của lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan, công khai rộng rãi nhằm 

tiếp nhận những thông tin tố cáo, phán ánh về tham nhũng, qua đó công tác 

phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

huyện vẫn còn một số tồn tại nhất định; công tác tự kiểm tra nội bộ chưa được 

thực hiện thường xuyên, liên tục; việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng tại một số phòng, ban và 

Ủy ban nhân dân các xã chưa được thực hiện kịp thời. 

Trên đây là báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, Ủy ban nhân dân huyện huyện báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Thanh tra huyện;  

- Lưu: VPUB. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Hồ Xuân Ninh 
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