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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 đầu năm 2018  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình 

hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chánh Thanh tra tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 31/KH-TT ngày 02/03/2018 về công tác phòng, chống tham 

nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 

2018 để triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan. 

Căn cứ kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018, 

Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 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  

a) Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về PCTN 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về PCTN, trong kỳ, Thanh tra tỉnh 

ban hành  Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 29/01/2018 về triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 80/KH-TT ngày 

05/10/2017 về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018. Theo 

đó, công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN cho công chức và nhân viên trong 

cơ quan được thực hiện thông qua lịch thực hiện Ngày pháp luật ban hành kèm 

theo Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 29/01/2018; tuyên truyền pháp luật PCTN 

cho cán bộ, công chức và nhân dân 04 xã, phường, thị trấn được lựa chọn theo 

Kế hoạch số 80/KH-TT ngày 05/10/2017. Kết quả:  

- Tại cơ quan: Đã triển khai các quy định pháp luật về công khai minh 

bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị theo quy định Luật phòng, chống tham 

nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. 

- Đối với 04 xã, phường được lựa chọn tuyên truyền trong năm 2018, 

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-TT ngày 16/5/2018 về việc thực 

hiện tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã, 

phường, thị trấn. Theo đó, Thanh tra trỉnh sẽ triển khai thực hiện từ ngày 26 đến 

ngày 29/6/2018 tại: Phường Xuân Bình, xã Tà Lài, Gia Canh và Suối Cao. 

b) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan 

chuyên trách về phòng, chống tham nhũng 
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Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra 

tỉnh Đồng Nai, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 188/QĐ-TT ngày 

30/11/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh. Theo đó, để 

tham mưu Chánh Thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra 

tỉnh lập 01 phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng gồm 04 công chức: 01 

Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 Thanh tra viên trực tiếp tham mưu 

lãnh đạo cơ quan về công tác PCTN theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành 

do pháp luật quy định. 

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 cơ quan 

-  Công khai trong hoạt động thanh tra: Trong kỳ, Thanh tra tỉnh công 

khai Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai; Quyết 

định số 66/QĐ-TT ngày 27/4/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách 

nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn 

thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện 

văn bản ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; công khai Quyết định số 

34/QĐ-TT ngày 08/3/2018 về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 

7931/KL-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; công khai Quyết định số 58/QĐ-TT 

ngày 08/4/2018 của Thanh tra tỉnh về việc bổ sung đối tượng kiểm tra tại Quyết 

định số 34/QĐ-TT ngày 08/3/2018 trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan 

theo quy định. 

Ngoài ra, trong kỳ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh lập thủ tục tiến hành 

02 đoàn thanh tra theo: Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc 

thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn phường 

Trảng Dài thuộc thành phố Biên Hòa; các xã Hòa Bình, Tân Bình, Thạnh 

Phú,Thiện Tân, thuộc huyện Vĩnh Cửu và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, An Viễn, 

Giang Điền, Bình Minh thuộc huyệnTrảng Bom; Quyết định số 1431/QĐ-

UBND ngày 26/4/2018 về việc thanh tra chấp hành việc quản lý và sử dụng đất, 

xây dựng, phân lô và chuyển nhượng đất trái phép trên địa bàn xã Bắc Sơn, xã 

Hố Nai 3 huyện Trảng Bom theo nội dung đơn tố cáo của công dân. 

- Công khai trong hoạt động tiếp dân: Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc 

niêm yết công khai tại Phòng tiếp công dân các thủ tục sau: 

+ Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, 

UBND cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Mẫu đơn khiếu nại; Mẫu đơn tố cáo; Thông báo lịch tiếp dân định kỳ 

năm 2018 của Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh. 

+  Quy chế tiếp công dân của Thanh tra tỉnh ban hành theo Quyết định số 

101/QĐ-TT ngày 10/8/2015. 



3 

 

+ Bảng Nội quy Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh. 

+ Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính kèm 

theo Công văn số 7824/UBND-HC ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh. 

+ Bảng Thông tin về Trợ giúp pháp lý; Hộp thư góp ý. 

+ Bảng Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh 

-  Công khai trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ, tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành 12 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 02 và 03 Kết 

luận tố cáo của công dân và thực hiện công khai Quyết định giải quyết khiếu 

nại, Kết luận tố cáo bằng hình thức niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và 

đăng trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh. 

-  Công khai trong công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện công 

khai Kế hoạch số 31/KH-TT ngày 02/03/2018 của Thanh tra tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 và Báo cáo số 59/BC-TT ngày 11/4/2018 về công 

tác phòng, chống tham nhũng quý I/2018 trên trang Thông tin điện tử của cơ 

quan theo quy định.Tham mưu UBND tỉnh công khai Kế hoạch số 1426/KH-TT 

ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng và chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh 

trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của 

Thanh tra tỉnh. 

- Công khai tài chính cơ quan: Công khai Quyết định số 167/QĐ-TT ngày 

21/12/2017 của Thanh tra tỉnh về công khai dự toán năm 2018; Quyết định số 

62/QĐ-TT ngày 24/4/2018 tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, niêm yết 

công khai trên Bảng tin cơ quan và gửi cơ quan tài chính theo quy định. 

- Công khai trong tổ chức cán bộ: Trong kỳ, thực hiện công khai 14 quyết 

định về nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nghề của công chức, nhân viên cơ 

quan trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh. 

- Công khai trong thi đua, khen thưởng: Thanh tra tỉnh đã công khai: 

Quyết định số 04/QĐ-TT ngày 15/01/2018 về công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi 

đua năm 2017; Công văn số 49/TT-VP ngày 15/01/2018 về kết quả bình xét thi 

đua của ngành thanh tra năm 2017; Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 26/01/2018 về 

phát động phong trao thi đua yêu nước năm 2018; các quyết định khen thưởng 

cho tập thể và cá nhân lên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. 

b) Việc thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu thuộc thẩm quyền của 

Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế 

cung cấp thông tin của cơ quan: Trong kỳ, có 01 trường hợp chuyên viên 

UBKT Tỉnh ủy liên hệ đề nghị cung cấp hồ sơ Đoàn thanh tra Khu bảo tồn năm 

2017; Văn phòng đã báo cáo xin ý kiến Chánh Thanh tra chỉ đạo Phòng Giám 

sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra cung cấp theo quy định. 

c) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 143/QĐ-TT ngày 05/10/2017 của 

Thanh tra tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh 

d) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không phát sinh 
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đ) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức: 

 Tiếp tục Quyết định số 124/QĐ-TT ngày 25/10/2016 Quy định về chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

Thanh tra tỉnh và Quyết định số 51/QĐ-TT ngày 04/4/2018 ban hành Quy định 

về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan Thanh tra 

tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 23/CT-

UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 

số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 30/KH-

TT ngày 02/3/2018 của Thanh tra tỉnh về kiểm tra công vụ của Thanh tra tỉnh. 

e) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Trong kỳ, không có trường hợp nào đủ thời gian 

chuyển đổi vị trí công tác theo quy định Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của 

Chính phủ về sửa, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007; Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra 

Chính phủ về việc quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công 

chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi. Về nội dung 

này, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo Sở Nội vụ tại Công văn số 84/TT-VP ngày 

23/01/2018.  

Tuy nhiên, để cân đối biên chế giữa các phòng (do năm 2017 có 01 công 

chức về hưu, 01 công chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh), nên Thanh tra tỉnh 

điều động 02 trường hợp, cụ thể: 01 công chức chuyển từ Văn phòng sang 

Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra; 01 công chức chuyển từ Phòng 

Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 sang Phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu 

nại, tố cáo1. 

f) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập: Thực hiện 

quy định của Luật PCTN, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của 

Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 

31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 

78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 11077/UBND-NC ngày 27/10/2017. 

Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-TT ngày 03/11/2017 

về triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017; phê duyệt danh sách 

đối tượng phải kê khai TSTN; triển khai việc kê khai và các công chức đã hoàn 

tất việc kê khai trong cơ quan trước ngày 31/12/2017; việc tiếp nhận bản kê khai 

TSTN có ký tên từng trang và mở sổ giao nhận theo dõi theo quy định; đã công 

khai bản kê khai TSTN bằng hình thức niêm yết (có biên bản công khai). Ngày 

23/3/2018, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 49/BC-TT về kết quả minh bạch 

TSTN năm 2017 theo quy định. 
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Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 

4325/BC-UBND ngày 03/5/2018  về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 

2017 gửi Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ theo quy định 

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: Trong kỳ, không phát sinh nội dung xử lý trách nhiệm người 

đứng đầu. 

h) Việc thực hiện cải cách hành chính: Thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 

05/KH-TT ngày 22/01/2018 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Kế 

hoạch số 06/KH-TT ngày 22/01/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính 

năm 2018; Kế hoạch số 07/KH-TT ngày 22/01/2018 về kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2018; Kế hoạch số 28/KH-TT ngày 28/02/2018 về thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính, truyền thông hỗ trợ, kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2018 để triển khai công tác cải cách hành chính trong cơ quan. Đồng thời, 

thực hiện các báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính theo quy định. 

l) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã lắp đặt, 

quản lý, sử dụng các phần mềm như:   

- Phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên 

địa bàn tỉnh cho các đơn vị, gồm: Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh 

tra các sở, ban, ngành, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện. Việc ứng 

dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã 

phục vụ tốt công tác theo dõi, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện đối với công tác này; đồng thời, giúp việc cập nhật thông tin, bàn giao 

hồ sơ giữa các cơ quan tham mưu được thuận tiện, nhanh chóng. 

-  Phần mềm Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, với tổng số cơ 

quan được triển khai, sử dụng: 33 đơn vị (11 đơn vị cấp huyện; 18 đơn vị sở, 

ngành; 4 đơn vị ngành dọc gồm Cục Thuế, Cục Hải quan; Cục Thống kê; Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh). Việc ứng dụng phần mềm đã hỗ trợ công tác xử lý chồng 

chéo trong hoạt động thanh tra năm 2018 chính xác, nhanh chóng, đạt hiệu quả 

cao. 

-  Phần mềm I-Office để điều hành, xử lý công việc của cơ quan. Việc ứng 

dụng phần mềm đã mang lại hiệu quả trong công tác theo dõi, giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức cơ quan; từ đó, lãnh đạo kịp thời chỉ đạo, 

xử lý nếu phát sinh trường hợp tham mưu chậm trễ. Đồng thời, theo dõi việc tiếp 

nhận, xử lý công việc giữa Thanh tra tỉnh với các cơ quan liên quan.  

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ứng dụng phần mềm quản lý, lưu trữ, bước đầu 

Thanh tra tỉnh đã cập nhật vào phần mềm các hồ sơ từ năm 2016 đến nay. Việc 

ứng dụng phần mềm quản lý lưu trữ giúp việc tìm kiếm, khai thác, sử dụng hồ 

sơ, tài liệu để phục vụ nhiệm vụ, công vụ được nhanh chóng. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: 



6 

 

Tại Thanh tra tỉnh đã thực hiện việc thanh toán các khoản kinh phí, trả 

lương công chức, nhân viên qua tài khoản theo quy định. 

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: 

Không phát sinh  

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Không phát sinh 

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không phát sinh 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý: Không phát sinh  

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng  

Thực hiện Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2018 và Kế hoạch số 31/KH-

TT ngày 02/3/2018 của Thanh tra tỉnh về Công tác phòng, chống tham nhũng và 

thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh ban hành đã ban hành: 

-  Quyết định số 66/QĐ-TT ngày 27/4/2018 về thanh tra trách nhiệm thực 

hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện văn bản ý kiến 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất. 

Hiện nay đã kết thúc thanh tra tại đơn vị. 

- Tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, 

công chức trong cơ quan theo Kế hoạch số 30/KH-TT ngày 02/3/2018 của 

Thanh tra tỉnh về kiểm tra công vụ. Cụ thể: 

+ Thực hiện kiểm tra việc thực hiện thời giờ làm việc, chế độ sinh hoạt 

chào cờ, sinh hoạt ngày pháp luật, việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

và việc chấp hành quy định trang phục của ngành. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc 

nhở cán bộ, công chức trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế 

của cơ quan. 

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các phòng và cán bộ, 

công chức trong cơ quan được tiến hành hàng tháng thông qua chế độ báo cáo 

công vụ về Văn phòng để tổng hợp báo Chánh Thanh tra chỉ đạo xử lý, giải 

quyết và làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện, nhiệm vụ, thi đua khen thưởng 

của cơ quan. 

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 

nhũng 

Tiếp tục thực hiện Quy chế số 06/QCPH-TTCQ-CĐCS ngày 09/02/2018 

của Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan về việc phối hợp 

giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc: Giám 

sát việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật, việc thực hiện quy chế dân chủ 
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của cơ quan; việc tham gia vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, 

tham dự Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra; phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, 

công chức… Trong kỳ, không phát sinh nội dung hợp tác quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng. 

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng 

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 

và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo Nghị 

quyết số 26/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, 

Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1426/KH-

UBND ngày 07/02/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện 

Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Căn cứ Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-TT ngày 02/03/2018 

về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018 để 

triển khai công tác PCTN và Chương trình hành động PCTN của cơ quan. Theo 

đó, các nội dung Chương trình hành động về PCTN năm 2018 của cơ quan tham 

mưu thực hiện gồm: 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác PCTN của UBND 

tỉnh năm 2017 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo sửa đổi 

sau khi Quốc hội ban hành. 

- Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định về nắm tình hình, xử lý 

thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của 

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền 

pháp luật về PCTN cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức sau khi 

Thanh tra Chính phủ ban hành Đề án. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản phối hợp tham gia với Ban 

Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu về kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị 

chuyên trách về PCTN theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá việc thực thi Công ước (chu 

trình 2) theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

Đối với các nội dung nêu trên, hiện nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 5487/BC-UBND ngày 31/5/2018 của 

UBND tỉnh về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 

theo đúng thời gian quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Đánh giá tình hình tham nhũng 
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Trong kỳ không phát hiện, phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, 

lãng phí; không phát hiện vi phạm pháp luật có liên quan đến tham nhũng, lãng 

phí; không xử lý hành vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, lãng phí tại 

cơ quan. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Nhìn chung công tác PCTN được Lãnh đạo cơ quan quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện. Các nội dung, chương trình về PCTN được nêu tại Kế hoạch 

số 31/KH-TT  ngày 02/03/2018 về công tác PCTN và thực hiện Chương trình 

hành động về PCTN năm 2018 được triển khai thực hiện nghiêm túc, các mục 

tiêu, nhiệm vụ về PCTN theo kế hoạch cơ bản được thực hiện. 

Qua triển khai thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, công chức và nhân 

viên cơ quan đã nhận thức và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực 

thi các quy định pháp luật về PCTN, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện và 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

Tiếp tục thực hiện nội dung theo Kế hoạch số 31/KH-TT ngày 02/03/2018 

về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018. 

Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc Thanh tra trách nhiệm thực hiện 

các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và PCTN; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Sở giáo dục và Đào tạo; thực hiện tập huấn tuyên truyền pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và nhân dân theo kế 

hoạch đã đề ra. 

Ngoài ra, duy trì và thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của cán bộ, công chức trong cơ quan; chủ động, kịp thời thực hiện, tham mưu 

thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động về PCTN năm 2018. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Căn cứ Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN 

năm 2018, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 

ngành tiếp tục theo dõi, cập nhật việc triển khai các đề án của Trung ương về 

thực hiện Chương trình hành động về PCTN đến năm 2020 để kịp thời tham 

mưu Chủ tịch UBND chỉ đạo, triển khai thực hiện tại địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2018, Thanh 

tra tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh. 

      
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban lãnh đạo TTT;; 

- Đăng Trang TTĐT cơ quan;  

- Lưu: VT, TTPCTN (Pc). 
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