
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND   Bác Ái, ngày       tháng      năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 
 

 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện và những kết quả đã đạt được, Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO. 

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 quản lý, điều 

hành, do đó ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện 

các quy định về phòng, chống tham nhũng, như: Kế hoạch số 109/KH-UBND, 

ngày 15/5/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 để triển khai 

thực hiện trên địa bàn huyện; Công văn số 72/UBND-TCD, ngày 15/01/2021 

nhằm triển khai đến các đơn vị việc tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 

05/3/2021 triển khai việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 

2020 đến toàn thể các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã; Công văn số 1603/UBND-NC, ngày 05/8/2021 về triển khai đến các 

đơn vị tiến hành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa 

bàn huyện; Công văn số 1873/UBND-NC, ngày 27/8/2021 về triển khai việc 

khắc phục những tồn tại, hạn chế về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng 

năm 2019 trên địa bàn huyện; Công văn số 2455/UBND-TH, ngày 26/10/2021 

của Chủ tịch UBND huyện về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Về chỉ đạo trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 nên UBND huyện không tổ chức các hội nghị, lớp chuyên đề về tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Tuy vậy đã chủ động quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản như Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện thông qua các văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

THAM NHŨNG. 

1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động. 

a) 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. 

Trong năm 2021, UBND huyện đã ban hành nhiều Kế hoạch như: số 141/KH-

UBND, ngày 20/7/2021; số 170/KH-UBND, ngày 02/9/2021; số 173/KH-

UBND, ngày 08/9/2021 để xem xét trước khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

đối với Trưởng, Phó các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng thuộc Phòng Giáo dục-Đào tạo… Đồng thời ban hành 

Thông báo số 345/TB-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện về 

công bố danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự đánh giá chương 

trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm đối với chức danh Phó 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Thông báo số 355/TB-UBND ngày 

13/10/2021 về công khai xét chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã, viên 

chức đơn vị sự nghiệp vào làm công chức tại UBND huyện Bác Ái. Chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, đơn vị lên trang thông tin điện tử của huyện tại Công 

văn số 2073/UBND-VX ngày 20/9/2021. 

b) 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: 

- Ủy ban nhân dân 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 1918/QĐ-

UBND, ngày 28/12/2020 về công khai dự toán ngân sách năm 2021; Quyết định 

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

2020 của huyện Bác Ái. Đồng thời, ban hành văn bản số 2051/UBND-VX, ngày 

23/12/2020 về việc công bố danh mục thông tin được công khai và danh mục 

thông tin công dân được tiếp cận. 

- 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. 

- Chủ động công khai minh bạch trong các hoạt động mua sắm tài sản, sử 

dụng các trang thiết bị làm việc, nhà làm việc. 

c) 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 
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UBND đang thực hiện giải quyết 247 thủ tục hành chính trên 31 lĩnh vực; bộ 

phận một cửa UBND các xã đang áp dụng và giải quyết 147 thủ tục trên 20 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. 

d) 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, theo đó trong năm 2021 đã công bố công khai kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bác Ái tại Thông báo số 329/TB-UBND, 

ngày 30/8/2021; công khai lấy ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 huyện Bác Ái tại Thông báo số 336/TB-UBND, ngày 07/9/2021 

và kết thúc việc công khai tại Thông báo số 357/TB-UBND, ngày 14/10/2021. 

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 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, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, tư pháp hộ tịch… 

2. Kết quả 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. 

Nhằn quản lý tốt việc sử dụng tài sản công trên địa bàn, UBND huyện đã 

triển khai đến các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã tiến hành ban 

hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị, tại văn bản số 

1577/UBND-KT, ngày 03/8/2021. Hiện nay các phòng, ban, UBND các xã đã 

ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị mình. Đồng thời 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1240a/QĐ-UBND, ngày 01/9/2021 về 

ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi của huyện. 

3. Kết quả 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 về 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 
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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.  

Trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục thực hiện việc chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, đã ban hành Kế 

hoạch số 37/KH-UBND, ngày 27/01/2021 về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính năm 2021; Công văn số 193/UBND-VX ngày 01/02/2021 

về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những ngày 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 736/UBND-VX 

ngày 22/4/2021 về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

thực hiện nghiêm quy chế làm việc; Công văn số 1843/UBNDVX, ngày 

25/8/2021 triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 

53/2021/QĐ-UBND, ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về quy định 

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

chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; thành lập lại Tổ kiểm tra liên ngành về Chấn 

chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Bác Ái, tại Quyết định số 

1323/QĐ-UBND ngày 22/9/2021. Qua đó, UBND huyện đã tiến hành 12 đợt 

kiểm tra về thời gian làm việc, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên 

chức tại các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân 09 xã. 

Nhằm chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, Ủy ban 

nhân dân huyện đã thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do UBND huyện giao. Đồng thời ban hành văn 

bản số 75/UBND-TH, ngày 15/01/2021 nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, quy chế họp và chất lượng tham mưu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện. 

4. Kết quả thực hiện 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. Ủy ban nhân 

dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 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. 

Theo đó, hàng năm các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã căn cứ quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức tiến hành chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Kết quả trong năm 

2021, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển đổi 04 vị trí công tác đối với công chức 

cấp xã (02 công chức Địa chính - Nông nghiệp – Xây dựng và 02 công chức Kế 

toán). 
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5. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. 

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện đã Ban hành Quyết định 1837/QĐ-UBND, ngày 

24/12/2020 về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; 

Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 13/11/2019 về việc ban hành kế hoạch cải 

cách hành chính năm; Công văn số 44/UBND-TH, ngày 12/01/2021 về triển khai 

đến các đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế 

hoạch số 42/KH-UBND, ngày 01/02/2021 về kiểm tra công tác cải cách hành 

chính năm 2021; Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 26/01/2021 về tuyên truyền 

cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2021; Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 

26/01/2021 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái 

năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 19/01/2021 về rà soát, đánh gia thủ 

tục hành chính năm 2021; Công văn số 394/UBND-TH, ngày 03/3/2021 về việc 

kiểm tra, rà soát, thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; 

Công văn số 733/UBNDVX, ngày 22/4/2021 về triển khai công tác phối hợp 

thực hiện cải cách hành chính; Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc kiện toàn 

lại thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kế hoạch số 138/KH-UBND, 

ngày 15/7/2021 về triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 

Bác Ái; Công văn số 1965/UBND-TH, ngày 08/9/2021 về tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 

26/9/2021 về triển khai các giải pháp đột phá về cải cách hành chính nhằm cải 

thiện, phát triển bền vững các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh: chỉ số 

PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 

2221/UBND-TH ngày 04/10/2021 về rà soát, đề xuất phương án phân cấp 

TTHC trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 13/10/2021 về tổ 

chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bác Ái 

năm 2021; Công văn số 2339/UBND-NC ngày 14/10/2021 của về thực hiện 

nâng cao chỉ số PAPI – Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; 

Tiến hành triển khai việc đăng ký danh mục TTHC thực hiện qua đường bưu 

chính của các cơ quan đơn vị; Thông báo số 364/TB-UBND, ngày 05/11/2021 

về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với bộ phận 

một cửa của huyện; Quyết định số 1464/QĐ-UBND, ngày 24/10/2021 về ban 

hành quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính huyện Bác Ái; Công văn số 2485/UBND-TH, này 28/10/2021 

về khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính. Qua đó đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã chủ động rà soát, kiểm soát các loại thủ tục hành chính của đơn vị mình 

để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo các văn bản quy định hiện hành.  

Phối hợp với Công ty TNHH công nghệ tổ chức lớp tập huấn kiến thức 

chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
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9001:2015 cho cán bộ, công chức phụ trách ISO của các phòng, ban, đơn vị 

thuộc UBND huyện và UBND các xã. Ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND, 

ngày 22/01/2021 về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của UBND huyện năm 2021; triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh năm 2021;  

Đẩy mạnh công tác ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc (TD Office). Nhìn chung đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện và UBND các xã cơ bản sử dụng phần mềm một cách hiệu quả, qua đó 

các công văn đi, đến được quản lý, kiểm soát và trao đổi trên môi trường mạng 

được chặt chẽ, kịp thời. Việc luân chuyển văn bản giao việc, công tác phát hành 

văn bản được thực hiện tại UBND huyện về tỉnh, các phòng ban, UBND các xã 

được thực hiện theo quy chế của UBND tỉnh ban hành, giúp tiết kiệm rất nhiều 

về thời gian, chi phí. Cụ thể ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Td Office) của UBND huyện tại Quyết định 

số 211/QĐ-UBND, ngày 05/3/2021. 

Ngoài ra đã triển khai việc cài đăt, sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã 

hội số, tại Công văn số 421/UBND-VX ngày 08/3/2021; ban hành Kế hoạch số 

107/KH-UBND, ngày 11/5/2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

của huyện Bác Ái, giai đoạn 2021-2025; Công văn số 712/UBND-TH, ngày 

19/4/2021 về tăng cường tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Công văn số 

1917/UBND-TH, ngày 02/9/2021 về thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo 

mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng. Đặc biệt đã ban 

hành công văn số 829/UBND-VX, ngày 07/5/2021 về triển khai áp dụng các giải 

pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện; 

Công văn số 1969/UBND-KT, ngày 08/9/2021 về tăng cường tổ chức đấu thầu 

trên hệ thống mạng Quốc gia trong dịch Covid-19, nhằm góp phần vào công tác 

phòng, chống dịch covid 19 chung của toàn tỉnh; Công văn số 2127/UBND-VX 

ngày 23/9/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm vắc xin phòng 

Covid 19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1458/QĐ-

UBND, ngày 22/10/2021 về công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã đã thực 

hiện việc chi trả lương qua tài khoản (trừ Công an, Huyện Đội). 

6. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn. 

- Đối với việc triển khai kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trên địa bàn 

huyện: Triển khai việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 

2020 đến toàn thể các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, tại Kế 

hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/3/2021. Kết quả kê khai trên địa bàn huyện có 

348 người/80 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành kê khai. Tất cả các bản kê 
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khai (trừ các bản kê khai của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận đoàn thể cấp 

huyện, cấp xã) đã được bàn giao về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Thanh 

tra tỉnh) theo quy định. 

- Đối với việc triển khai kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm trên 

địa bàn huyện: Triển khai kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của 

năm 2021 đến các cơ quan đơn vị tại Công văn số 2647/UBND-NC, ngày 

16/11/2021. Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện, kết quả sẽ 

được UBND huyện thông báo sau. 

7. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Qua công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

năm 2021 trên địa bàn huyện không phát hiện trường hợp tham nhũng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

Trong thời gian qua, công tác PCTN đã được UBND huyện qua tâm, ban 

hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai thực 

hiện, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách 

nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về PCTN, đặc biệt là 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN được nâng lên. Công tác 

tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và tuyền truyền về PCTN nói riêng 

được tăng cường, triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện; công tác thanh tra, đặc 

biệt là thanh tra trách nhiệm đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; việc công khai minh 

bạch trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên như 

công khai số liệu về phân bổ dự toán, giao dự toán, công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, công cai các thủ tục hành chính và kết quả thực hiện các thủ 

tục hành chính trên trang thông tin địa tử của huyện. 

Tuy đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, nhưng công tác 

phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: ý 

thức trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng trong một số cán bộ, công chức, 

viên chức chưa cao; nhận thức của người dân về phòng, chống tham nhũng còn 

hạn chế; việc triển khai thực hiện các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện về 

phòng, chống tham nhũng tại một số nơi chưa được người đứng đầu quan tâm 

triển khai kịp thời; chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022. 

Để công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đúng quy định của 

pháp luật, góp phần ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, UBND huyện đề ra một 

số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 

20/11/2018 và các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân trên địa bàn huyện; 
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2. Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 triển khai thực 

hiện trên địa bàn huyện; tiến hành kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công 

chức năm 2022 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW 

ngày 25/5/2012 của BCHTW Đảng  (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 

của Bộ Chính trị “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản 

và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ 

chính trị “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “ tăng 

cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 

15/8/2019 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. 

4. Tổ chức công khai minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị 

như tổ chức cán bộ, trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước, trong 

hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; tổ chức thực hiện 

nghiêm quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực 

thi công vụ; công khai kết quả kê khai tài sản một số chức danh chủ chốt trong 

diện phải kê khai tài sản, thu nhập; xử lý đối với người kê khai tài sản không 

trung thực; 

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và nâng cao hiệu quả 

việc thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, theo đó tập trung thanh tra đối với một 

số lĩnh vực trọng điểm như: quản lý, sử dụng đất đai, môi trường; đầu tư, mua 

sắm và quản lý, sử dụng tài sản công; thu chi ngân sách; các quỹ có nguồn từ 

ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân; 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VPUB. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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