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BAO CÁO 
Cong tác phông, chng tham nhüng 6 tháng du nãm; 

nhim viii và giãi pháp 6 tháng cui nãm 2020 

Thuc hin ni dung kS' h9p thir 16, Hôi dng nhân dan tinh khóa VII, U' 
ban nhân dan tinh Quàng Trj báo cáo cong tác phông, chông tham nhüng qu II 
và 6 tháng dâu nãm 2020 nhix sau: 

I. TInh hInh chung 

Näm 2020 là näm cuoi cüng thrc hin chiên luvc phát triên kinh tê - xâ 
hi 10 nãm giai don 2011 - 2020, nhiêm vii phát triên kinh té - xa hôi 05 nãm 
(2016 — 2020 ) theo Nghi quyêt quyêt D1 hôi di biêu toàn quôc Ian thu XII cüa 
Dáng; là näm dat nixâc và tinh nhà có nhiêu sir kin chInh trj tr9ng di: k' nim 
90 nãm Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam; 75 näm ngày Cách mng 
tháng tam và Quôc khánh 2/9; 45 näm ngày giài phóng miêm Nam, thông nhât 
Dat nw9c; Dai hi thi dua yêu niràc toân quôc lâ thir X và là nãm to chi'rc Dai hi 
Dãng các cap tiên t&i Dai hi Dãng toàn quôc Ian thir XIII. Vâi nghia do, ngay 
t1r dâu nãm, Tinh üy, HDND, UBND tinh, Mat trn to quôc Viêt Narn và các to 
chirc doàn the cOa tinh dã tp trung chi dao các cap, các ngành, các cc quan, dja 
phtwng, dorn vj trong tinh barn sat, thuc hin tot các nhim via, mic tiêu Chuong 
trinh cong tác trong tam cOa Tinh dé ra. 

6 tháng dâu nãm 2020, mc dii cá h thông chInh trj cüa Tinh cüng vói câ 
Nu&c tp trung thirc hin các bin pháp phông, chông djch bnh nguy hiêrn viêm 
dii&ng ho hap cap Covid- 19 gay ia nhung dixói sr chi dto diêu hành cUa Tinhüy, 
HDND, UBND tInh hInh kinh té - xâ hôi cüa 1mb cO nh0ng rnt chuyên biCn 
theo hii&ng tIch circ, an ninh chinh trj &roc giü vng, trt tir an toàn xä hi dam 
bão; trong do, cOng tác dâu tranh phông, chông tham nhüng van luOn duoc chInh 
quyên các cap, các co quan, tO chüc, don vj cOa Tinh dC cao cãnh giác, ru tiCn 
hang dãu. 

Phát buy nhcng kêt qua dt chrçc näm 2019, ciing vi si,r quan tam Iânh 
dao, chi dao cüa các cap Oy, tO chuc dàng, chInh quyên, Cong tác phông, chông 
tham nhüng tiêp tiic dwc day mnh theo htxâng có chiêu sâu horn, két qua rO net, 
dOng b, dOng dêu han; chili )2 khàc phiic nhQng khau, nhthig viêc con han chC. 
Các co quan trong khOi ni chInh dã và dang phOi hçp chat chê, hâu hét nhthig 
ni dung quan trpng ma Ban Chi do Trung rong ye PCTN de ra; Tinh üy, 
HDND, UBND, MTTQVN tinh triên khai, thuc hin den tung can bô, dãng viên, 
do dO, diioc nhan dan dông tInh, Ong ho. 

H. Kt qua cOng tác phông, chông tham nhung 
2.1. Viêc quán triêt, tuyên truyên, p/io biên chü tru'o'ng, chIn/i sack, p/zap luât ye PCTN; cong tác lönh dio, chI dçzo vic 11,4w hin CdC quy djnh cáa 

pháp 1u1 ye PCTN 1rongpham vi trdch nhim cüa dja phu'ong. 
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2.1.1. Các hlnh tlilrc cy thl dâ thl!c hiên d quán trit, tuyên truyn, phd 
bién chi trifolig, chInh sách, pháp lut ye PCTN. 

UBND tinh tiêp tic quán trit và chi do các s&, ban, ngành, UBND các 
huyn, thành phô, thj xã ni dung tuyên truyên, phô biên vic thirc hin các van 
bàn cap trên nhi.r: Chi thj so 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 cüa Bô ChInh trj ye 
tang cung sir lãnh dao  cüa Dãng dôi vOi vic kê khai và kiêm soát vic kê khai 
tài san; Chi thj so 50-CT/TW, ngày 07/12/20 15 cüa B ChInh trj ye tang cung 
sir lânh dio cüa Dàng dôi vi cong tác phát hin xi:r 1 các v vic, vii an tharn 
nhüng; Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa Bô ChInh trj ye day mnh h9c 
tp vâ lam theo tu tu&ng, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh và Nghj quyêt 
Trung uong 4 khóa XII ye tang cithng xây dirng, chinh don Dâng, ngän ch.n, 
day lii sr suy thoái ye tu tithng chInh trj, do düc, Iôi song, nhrng biêu hin " tir 
din biên", " tir chuyên hóa" trong ni b; Kêt luan so io — KL/TW, ngày 
26/12/2016 cüa B ChInh trj ye vic tiêp tic thirc hin Nghj quyêt Trung uong 3 
khóa XI ye tang cung sir lãnh dao  cüa Dãng dOi vOi cong tác PCTN, Lang phI; 
Quy djnh so 65-QD/TW, ngày 03/02/20 17 ci1a Ban BI thu Trung ucrng Dâng ye 
chi do, djnh hrnng cung cap thông tin tuyên truyên PCTN; Chi thj so 12/CT-
TTg, ngày 28/4/2016 cüa Thu tithng ChInh phü ye tang cithng cong tác phát 
hin, xr l vii vic, vi an tham nhUng; Nghj quyêt sO 25/NQ-CP, ngày 
08/02/20 17 cüa ChInh phU ban hành Chuang trInh hành dng cüa ChInh phü 
triên khai Nghj quyêt Hi nghj lan thr Ui BCHTW Dâng khóa XII ye tang 
cithng, xây dijng, chinh don Dãng; ngãn chn, day lài sirr suy thoái ye tu tu&ng 
chInh trj, dao  düc, lOi sOng, nhUng biêu hin" tir din biên", "tçr chuyên hóa" 
trong ni b; Nghj quyêt so: 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 cüa ChInh phü ye ban 
hành Chucmg trinh hành dng cüa ChInh phü thrc hin cOng tác phông, chông 
tharn nhüng den näm 2020;Chi thj so 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 cCia B ChInh 
trj ye tang cu&ng sir lãnh do cüa Dãng dOi vâi các c quan báo ye pháp lu.t 
trong cOng tác diêu tra, xi:r 12  các vii an, V%I ViçC. 

Day manh  cái cách hành chInh theo Quyêt djnh so 20/D-BCDCCHC, ngày 
20/12/20 19 cüa Ban chi dao  cái cách hânh chInh cüa ChInh phü tiên tii tOng kêt 
thirc hin chucing trInh tOng the cai cách hành chInh nba nuc tinh Quang Trj 
giai doan 2011 — 2020 yà xây drng Chucng trInh cài cách hành chInh nhà nuâc 
giai doin 2021 — 2030. To chirc cong khai, minh bach  trong hoat dng càa các 
c quan, dn vj; cOng khai, minh bach  trong cOng tác tuyên diing, dê bat,  luân 
chuyên, thi dua, khen thung và thirc hin ché d, chInh sách; thirc hin dñng các 
quy djnh cüa pháp 1ut trong cong tác mua sam, dâu thâu, s1r diing ngân sách, tài 
san; thirc hin nghiêm tue cOng tác k khai yà cong khai bàn kê khai tài san; 
thtthngxuyên rà soát, bo sung, scra dôi các quy djnh cho phü hcip vi tInh hInh 
thirc tiên; xay drng yã dOn doe thirc hin Quy täc 1rng xir Va dao drc nghê 
nghip. 

Triên khai có hiu qua các nhim v yà giãi pháp duçic quy djnh tai  Ké 
hoach 634/KH-UBND, ngày 24/02/2020 cua UBND tinh ye thirc hin Quyêt 
djnhsO 242/QD-TTg, ngày 26/02/2018 cüa Thu tuóng ChInh phü phe duyt Dê 
an dOi mâi, nâng cao hiu qua cong tác tO chüc thi hành pháp lut giai doan 2018 
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- 2022 trên dja bàn tinh Quàng Trj, theo do, tip tiic day mnh cong tác tuyên 
truyên, phô bien, quán trit và thrc hin nghiem các chü trixong, chInh sách, 
pháp lut ye phông, chông tham nhüng (PCTN), trong do tp trung là Lut 
PhOng, chông tham nhüng näm 2018, Nghj djnh so 59/2019/ND-CP, ngày 
01/7/2019 cüa ChInh phO quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 
Lut PhOng, chông tham nhUng và các Nghj djnh, Thông tt.r cOa Thanh tra ChInh 
phü; các van bàn chi dto cOa dông chI Tng BI thu -Tn.ràng ban chi do Trung 
uong ye PCTN; các Chi thj ye PCTN cOa ChInh phü, Thu tithng ChInh phO, dic 
bit là Chi thj so 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 cUa Thu tuâng ChInh phO ye "tang 
cu0ng xi'r 1, ngän chn CO hiu qua tInh trng nhüng nhiu, gay phin ha cho 
nguii dan, doanh nghip trong giãi quyêt cong vic". 

Chi dao  Thanh tra tinh thirc hin chüc nàng quàn 1? nba nuc v PCTN; 
thuing xuyên theo dôi, dOn dOe, tOng hçp cong tác PCTN trên dja bàn tinh. Chi 
dao các Co quan, ban ngành trên dja bàn tinh tiêp tic tuyên truyên sâu rng cong 
tác PCTN nhât là vic triên khai thrc hin Quyêt djnh sO 101/QD - TTg, ngãy 
21/01/2019 cüa Thu tung ChInh phO ban hành Ké hotch triên khai thi hành 
Lut PhOng, chông tham nhüng nãm 2018; Chi thj so 1 2/CT-TTg, ngày 
28/4/2016 cüa Thu turng Chinh phO ye tang ci.rng cong tác phát hin, xCr l' vii 
vic, vii an tham nhUng; Chi thj so 27- CT/TW, ngày 10/01/20 19 cOa Bô ChInh 
trj ye tang cu?ng sir lãnh do cüa Dãng dôi väi cong tác bão v ngu&i phát hin, 
to giác, ng.thi dâu tranh chông tham nhQng, lang phI, tiêu circ; Quy djnh so 11-
QDi /TW, ngày 18/02/2019 cüa B ChInh trj ye trách nhim cüa ngi.thi dirng dãu 
cap Oy trong vic tiêp dan, dôi thoai trirc tiêp vi dan và xtr l nhüng phãn ánh, 
kiên nghj cüa dan; Quyêt djnh sO 861/QD-TTg, ngày 11/7/2019 cüa Thu tun 
ChInh phO" V/v phê duyt Dê an tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut ye 
phOng, chOng tham nhQng giai doan 2019 - 2021"; COng van so 1478/TTCP-PC, 
ngày 29/8/20 19 cOa Thanh tra ChInh phü ' V/v triên khai Quyêt djnh so 
861/QD-TTg,ngày 11/7/2019 ye phê duyt Dé an tuyên truyên, giáo diic pháp 
1u.t ye phông, chOng tham nhüng giai do?n 2019 - 2021". 

2.1.2. Các két qua dâ thrc hin dê quát trit, tuyên truyén, phó bién chi 
truv'ng, chInh sách, pháp lut ye PCTN. 

Can cü chi dio cOa Tinh Oy, UBND tinh dã tien hành giao các co quail, 
&m vi: Thanh tra tinh, Van phOng UBND tinh, Cong an tinh, Sâ Giáo dtc & 
Dào tao, Si Thông tin & Truyen thông, Dài PTTH tinh, Báo Quàng Trj däng tái 
các van bàn cüa Trung uang, Tinh Oy ye cOng tác PCTN trén cOng thông tin din 
tir và các phucmg tin thông tin dti chOng d tuyên truyen các quy djnh cüa pháp 
lut y PCTN; dira tin phán ánh các boat dng cOng khai câi each thu t11c hành 
chInh; phãn ánh dua tin các hành vi, v vic có dâu hiu tieu c1rc, tharn nhüng 
thông qua nh&ng boat dng nghip vii cOa can b trinh sat cüng nhu lông ghép 
trong các bài giãng cOa giáo viên dê gii thiu các guang tp the, cá nhân din 
hInh tiêu biêu trong cong tác PCTN. Qua dO, tao diêu kin cho can b, cong 
chirc, viên chirc và các tang lap nhân dan nãm duçc các quy djnh cOa pháp 1ut 
ye PCTN nham mvc  dIch phát huy tInh tIch circ trong dâu tranh chOng tieu circ, 
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tham nhUng, lang phi; nâng cao thirc thirc hành tiêt kim trong chi tiêu, s1r 
dung ngân sáchnhà nithc, nâng cao trách nhim phiic vi nhân dan. 

Dê lam tot cong tác tuyên truyên Lut Phông, chông tham nhQng, ngay tr 
dâu näm Thanh tra tinh dâ tham mini cho UBND tinh ban hành Kê hoach sO 
77/KH-UBND, ngày 07/01/2020 ye phOng, chông tham nhüng nám 2020 trong 
do cO ni dung triên khai, thi hành Lut trên dja bàn toàn tinh; Ben canh  dO, 
Thanh tra tinh dâ phôi hçp vâi Dài Phát thanh - Truyên hInh tirih dé phát sOng 
chuyên dê ye PCTN; Lãnh dao  Thanh tra tinh dâ thumg xuyên chi dao  phOng 
chuyên mon theo dOi, nghiên giãi dáp nhU'ng vu&ng mac trong vic thirc 
hin tuyên truyên, pháp 1utt ye PCTN; dang tãi các van bàn cUa Dâng, Nhà len 
COng thông tin din tü cOa Thanh tra tinh (http://thanhtra.quangtri.gov.vnl); tham 
gia gop dir thào Nghj djnh cOa Chinh phO ye kiêm soát tài san, thu nhp cUa 
ngixôi có chüc vi, quyên han  trong ca quan, to chüc, dan vj gOi Thanh tra ChInh 
phO tong hqp theo quy djnh. Trong k' báo cáo toàn tinh d to chüc 04 1&p tuyên 
truyên pháp lut ye phOng, chông tham nhüng cho di ngü can b cong chirc trén 
toàn tinh vài 314 1uçt ngthi tham gia. 

2.1.3. Cong tác lânh dao, chi dgo viêc thyc hin các quy d/nh cüa pháp 
lut ye PCTN trongph?m vi trách nhim cüa djaphttcing 

Dé triên khai nhiêm vt PCTN, ngay tir dâu nàm, cap üy, chinh quyên da 
phuang các cap dã barn sat các van bàn cOa Dáng, pháp lust ye PCTN; UBND 
tinh ban hành Ké hoach so 77/KH-UBND, ngày 07/01/2020 kê hoach phOng, 
chông tham nhfing nám 2020; dOng thai, chi do thO tri.r&ng các ca quan, don vh 
dja phuang xây dirng kê hoach, triên khai thirc hin bám sat các van bàn cüa 
Tinh nhi.r: Ké hoach  so 4158/KH-UBND, ngày 12/9/2019 thrc hin Dê an tuyên 
truyên, phO biên, giáo dic pháp lut ye phOng, chông tham nhüng giai doan 2019 
— 2021; Kê hoach so 4807/KH-UBND, ngày 17/10/2019 thirc hin Dé an tuyên 
truyên, phô biên, giáo dic pháp lut ye phOng, chông tham nhüng giai don 2019 
— 2021 näm 2020 trén dja bàn tinh Quãng Trj; Kê hoch sO 1869/KH-UBND, 
ngày 28/4/2020 th1rc hin Chi thj so 12/CT-TTg, ngày 28/4/20 16 cüa ThO twcng 
ChInh phü ye tang ci.r?ng cong tác phát hin, xir l vi vic, vii an tham nhüng. 
Ngoàira, các cci quan, dan vj, dja phi.rang cOng dã chO dng ban hành các van 
bàn d triên khai thirc hin nh0ng nhim vii PCTN tai  Ca quan, don yj,  dia 
phwing mInh. Trong k' báo cáo các co quan dan vj dâ ban hânh mi 115 van 
bàn dê to chirc thuc hiên cOng tác PCTN. 

2.2. KEt qua thrc h&n  các binp1iápphbng ngfra tham nhüng 
2.2.1. Thrc hin các quy d/nh ye cOng khai, minh bgch trong hogt d3ng cüa 

các cci quan, tO chi'cc, dan vi. 
UBND tinh thuing xuyen chI dao  các sO, ban, ngãnh, UBND cap huyn 

tiep tiic thirc hin tot nhim yii câi cách hành chInh trong cOng tác lãnh dao,  chi 
do, diêu hành. Xây dirng và to chüc thirc hin tOt các van bàn quy pham pháp 
Iu.t; nâng cao chat krqng di ngu can b, cong chc, viên chi'rc... tiên hành tong 
két vic thirc hin nhim vii theo ni dung Kê hoach  634/KIH-UBND, ngày 
24/02/2020 cOa UBND; dc bit thrc hin tOt vic nâng cao chat hrçmg hoat 
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dng cüa b phn tip nhn vâ trã kt qua thu tic hành chInh tai  car quan hành 
chInh các cap. 

Viêc cong khai, minh bach  trong hoat dng cüa các ear quan, darn vj thrçc 
thrc hiên khá nghiêrn tñc, dung theo quy djnh: cong khai các quy djnh, thu tic 
hành chInh thuc tham quyén giái quyêt day du, thung xuyén, rô rang, d tiêp 
can, dé khai thác, dé si'r diing. TIch circ triên khai các phân mêm quãn 1' trong 
quy trInh giái quyêt thu tiic hành chInh... Các linh virc quân 1 nhà nithc duçic 
thtrc hin cong khai, minh bach  nhu: mua sam cOng, quân 1' du tu xây dimg, 
quãn 1, sü ding ngân sách Nhà nuóc; quán 1 doanh nghip Nhà nuâc; quàn 1 
và sfr dicing dat dai, nhà ; cong khai minh bach  ye y tê, giáo diic, kboa h9c — 
cong ngh; thanh tra, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo, tu pháp, dâu tu, dâu thâu... 

2.2.2. Thrc hin viçc chuyên dôi vj trI cong tác cia can ho, cong ch&c 
Thirc hin pháp 1ut ye Phông, chOng tham Lut Phông, chông tham 

nhüng näm 2018, Nghj djnhsô 59/2019/ND-CP, ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt mt so diéu và bin pháp thi hành Lut PhOng, chông tham 
nhüng; trên car sâ d, các car quan, to chuc, dcm vi chü dng rà soát thrc hin 
djnh k3' chuyên dôi vj trI cong tác dam báo tInh hçip 12,  phü hçp vâi nàng Iire cüa 
tirng cá nhân, nâng cao trách nhim harm trong cong tác cüa môi cá nhân. Trong 
kS' báo cáo các car quan darn vj dã thirc hin chuyên dOi 206 can b, cong chuc, 
viên chtrc theo quy djnh. 

2.2.3. Vai trO trách nhim cia ngu'ài d&ng dáu 
UBND tinh dã chi dao  các car quan, darn vj thuing xuyên kiêm tra vic 

thrc hin chüc trách, nhim vi, cong v; tang cu&ng kiêm tra & các lTnh virc dê 
xáy ra tham nhüng; thông qua cOng tác giái quyêt darn thu khiêu nai,  to cáo; cOng 
tác thanh tra, kiêm tra nhàm phOng ngi'ia, phát hin, x& 1 các vij vic tiêu circ, 
tham nhüng. Ben canh  vic tp trung triên khai hoàn thành các mic tiêu, nhirn 
vii và giái pháp dã dé ra trong ke hoach  thirc hin Chuarng trInh hành dng cüa 
UBND tinh (ban hành theo Quyêt djnh sO 146/QD-UBND, ngày 15/01/2020); 
Chuang trInh cong tác tr9ng tam näm 2020 cua UBND tinh, các s&, ban, ngành 
và dja phuarng triên khai thirc hin các ni dung cam kêt cüa ngu'&i dirng dâu vâi 
Ban Thu&ng vi Tinh üy näm 2020; các nhim vii UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh giao, các Thông báo kêt Iun và các van bàn hành chInh khác. 

2.2.4. Thtc hiên các ché d3, djnh mác, tiêu chuán ye tài chInh và quán l, 
th dyng tài san cOng. 

UBNID timh chi dao  Sâ Tái chinh thi.r&ng xuyên rà soát, tham mi.ru cho 
Tinh üy, HDND, UBND tinh ban hãnh m&i, rá soát, s&a dôi, bô sung kjp th&i các 
van ban pháp 1u.t lien quan den chê d, djnh müc tiêu chuân ye tái chInh và quàn 
1, sir diing tài san công; chi dao  các car quan, darn vi, dja phLrarng thirc hin 
nghiem tue Quy chê tir kiêm tra tài chInh, kê toán tai  darn vj ye scr ding kinh phi 
ngân sách nba ntrâc theo Quyêt djnh so 67/2004/QD-BTC, ngày 13/8/2004 cüa 
B Tài chmnh dé kjp thai phãt hin, chân chinh các sai pham; tang cuang cong 
tác kiêm soát chi ngân sách dam báo dung theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

UBND tinh ban hành Quyêt djnh so 2952/QD-UBND, mgày 29/10/2019 ye 
vic quy djnh áp diing dâu thâu qua mng dôi vâi gói thâu s& ding von ngân 
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sách nhà nixâc trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2019 — 2020. D trin khai 
1ra theo dung 1 trInh Thu tthng ChInh phü quy djnh và tao  diêu kin cho các cc 
quan, don vj trirc thuc dja bàn triên khai thirc hin dâu thâu qua mng theo 
nhIrng quy djnh trên, Si Kê hoach và Dâu tu tiêp tc phôi hçip vâi Trung tam 
Dâuthâu qua mng quôc gia thuc Cic Quàn 1 dâu thâu - B Kê hoach và Dâu 
ti.r de to chirc các khóa dào tao  Dâu thâu qua mng tai  tinh Quãng Trj. 

Trong k' báo cáo ngoài tiêp t11c các cuc dä triên khai toàn tinh dà tiên 
hành 04 cuc thanh tra, kiêm tra vic thrc hin các quy djnh ye djnh mtrc, lieu 
chuân; có 02 vii vi phniI03 ngui bj phát hin vi phm; tOng so tiên vi pham và 
dã thu hôi np vào NSNN: 45.480.000 dOng ( Báo cáo cüa SàLao d$ng, Thiwng 
binh & Xd h5z). 

2.2.5. Vic kê khai tài san thu nhp 
Can cir Lut PhOng, chông tham nhüng näm 2018; Nghj djnh so 

59/2019/ND-CP, ngày 01/7/20 19 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu và 
bin pháp thi hành Lut PhOng, chOng tham nhüng; Chi thj sO 33- CT/TW, ngày 
03/01/2014 cüa B ChInh trj ye tang cung sir lath dao  cüa Dãng dôi Oi vic kê 
khai và kiém soát vic ké khai tài san. Theo quy djnh cüa pháp 1ut ye Phông, 
chông tham nhQng thI vic tO chrc ké khai tài san, thu nhp và vic kê khai cüa 
ngi.thi có nghia vt kê khai tài san, thu nhp thirc hin theo trInh tir, thu tUc  quy 
djnh cüa Lut; vic kê khai thrc hin theo mâu do ChInh phü quy djnh. Thrc 
hin COng van sO 1870/TTCP - C.IV, ngày 2 1/10/2019 cüa Thanh tra ChInh phO 
ye vic to chüc thirc hin kê khai tài san, thu nhâp näm 2019. Do d, viêc to chuc 
thrc hin kê khai tài san, thu nhtp näm 2019 cüa Tinh sê duqc thirc hin khi 
Nghj djnh ban hành và có hiu lirc pháp 1u.t. Thirc hin Cong van sO 152/TTCP 
- C.IV, ngày 06/02/2020 cOa Thanh tra Chmnh phü ye vic lay kiên dôi vói dii 
thão Nghj djnh cOa ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cOa ngi.thi cO chuc 
vi1 quyên han  trong co quan, tO chirc, don vj; Thanh tra tinh Quáng Trj dã ban 
hành COng van sO 115/TTr-PCTN, ngày 02//3/2020 ye tham gia kiên dôi vâi 
dir thâo Nghj djnh trInh Thanh tra ChInh phO theo quy djnh. 

2.2.6. Viéc tang qua, nhçin qua vâ nç5p iqi qua tng 
Vic tng qua, nhn qua tang và np lai  qua tng dugc UBND tinh chi dao 

các co quan, don vj, các tO chirc triên khai thrc hin theo quy djnh cOa Pháp 1ut 
ye PhOng, chOng tham nhQng. Trong k' báo tho, chua phát hin trung hqp can 
bô, cOng chuc, viên chirc nhn qua tng và np lai  qua t.ng. 

2.2.7. Vic thu'c hin cái cách hành chInh và dói mâi phixng thic thanh 
toán, trá lu'ctng qua tài khoán. 

UBND tinh dâ chi dao  các s, ngành, các huyn, thj xä, thành phô niêm 
yet cOng khai b thO tc hành chInh tai  noi tiêp nhn và trá két qua cho cong dan; 
cp nht day dü thông tin ye chü trixclng, chInh sách xã hi cüa tinh tren Cong 
thông tin din t1r tinh Quáng Trj tai  dja chi www.quangtri.gov.vn  và cOng thông tin 
din tr (cong con) cüa CáC Co quan, don vj. Den nay, có 100% CC co quan, to 
chirc dã áp diing ISO trong quân 1 hánh chInh; có 99% các don vj dâ thirc hin 
trã li.rong qua tài khoãn (huyn dáo Con CO và mt sO noi vOng cao chua có ha 
tang k5 thut tOt nén chua trá luong qua tài khoán). 
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2.2.8. Viêc tang cwàng áp dung khoa hQc, cong ngh trong quán l, diéu 
hành hoqt dông caa cct quan, tO ch&c, dcrnvi. 

Các co quan, dcrn vj dâ và dang triên khai áp dung khoa h9c, cong ngh 
thông tin trong ho.t dng, sü ding mng Wan cüa UBND tinh dê chia sê dt 1iu, 
thu din tCr cüa can b cong chCrc dé trao dOi thông tin, cong vic. Ngoài ra, cac 
dan vj cQng dâ xây dirng, ban hành và duy trI thirc hin h thông quãn 1 chat 
luçng theo TCVN 9001:2008 và triên khai ISO 900 1-2015 trong hot dng dôi 
vth 127 dan vj, dan vj trên dja bàn tinh. 

2.3. Kt qua phát hin, xii' 1 tham nhflng 
2.3.1. Qua cong tác ly' kiêm tra n(3i b3 cda cdc co' quan, tO chd'c, do'n vj 

UBND tinh t.p trung chi do, don dc các dan vj thu&ng xuyên tr kMm tra 
trong ni b thông qua Ban Thanh tra nhân dan, kiêm tra dt xuât khi Co dâu 
hiu vi pham. Trong kS'  các ca quan, dja phucing, dan vj chua phát hin cO hành 
vi tham nhüng. 

2.3.2. th qud cOng tdc t/zanh Era và vic phát hin, xü 1j cdc vi v4c 
tham nhüng qua hoyt dng thanh Ira. 

6 tháng dâu näm 2020, các dan vj trén dja bàn tinh dã tiên hành 19 cuc 
thanh tra kinh tê xã hi tai  23 dan vj (05 cuc t1r kS'  truàc chuyên sang; 14 cuc 
triên khai trong ks'); Theo ké hoach: 18 cuc, dt xuât: 01 cuc; Két thiic thanh 
tra triic tiêp tai  dan vj: 05 cuc; dâ ban hành kêt lun thanh tra 11 cuc; phát hin 
sai phtrn tai 06 dan vj vói so tiên là 1.103.982.765d; kiên nghj thu hôi: 
1.103.982.765d; dãthu: 85.469.429 dOng. Song, chua xir 1 vi vic tham nhüng 
nào qua hoat dng thanh tra, kiêm tra. 

2.3.3. Kit qua gidi uyêt khiêu nçzi, ía cáo và vic p/id! hin, xd' lj tham 
nhüng qua gidi quyê! khiêu nli, 10 cáo 

Cac cap hành chInh trên dja bàn tinh dã tiêp nhn 600 dan (cap tinh 13 
dan; cap huyn 535 dan; si, ngành 52 dan), trong do: 589 dan tiêp nhn trong 
ks'; 11 dan k' truc chuyên sang. Qua kiêm tra, loai bó dan trñng ltp, nc danh 
và không rO ni dung dja chi, dan dü diêu kin xir l là 563 dan (cap tinh 13; cap 
huyn 504; cap s& ngành 46). Trong do: Khiêu nai:  27 dan; To cáo: 17 dan; Kiên 
nghj, phãn ánh: 519 dan. 

Qua tong hcp sO lieu báo cáo cOa các dja phuang, dan vj trong k' dà tiêp 
nhn và xCr l theo thâm cjuyên 03 dan (02 dan tO cáo; 01 phãn ánh). Ni dung 
02 dan tO cáo lien quan den tiêu crc cüa can b cOng chirc trong thi hành nhirn 
vi. Kêt qua xü l': to cáo dOng 01 dan, xir l k' 1ut 01 trithng hçp vii hInh thrc 
Giáng chrc (theo báo cáo cOa COng an tinh); 01 dan mao  danh, không giái 
quyêt. 

2.3.4. Diêu Ira, truy ta, xétxfr cdc vy I/lam n/lung * 
Theo sO lieu báo cáo cüa COng an tinE: trong ks', dang tiên hành diêu tra 

02 v1i theo quyét djnh khâi to vi an, khâi to bj can, c11 the: 
- Ban hãnh 01 quyêt djnh khi tO viii an" Lam  quyên trong,thi hành cong 

vi" xáy ra trén dja bàn xã Triu Dai, huyn Triu Phong; 03 quyêt djnh khii tO 
bj can ( Quyêt dlnh  sO 10/QDKTBC, ngày 02/3/2020 cUa ca quan Cãnh sat diêu 
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tra Cong an huyn Triu Phong kh&i t ông Vô Ngc Khoa ye ti "lam quyên 
trong thi hành cong vi1"; Quy& djnh s 1 1/QDKTBC, ngày 02/3/2020 cüa co 
quan Cãnh sat diêu tra Cong an huyn Triu Phong khâi to Ong Trân Vong ye ti 
"lam quyên trong thi hành cong vf'; Quyêt djnh so 12/QDKTBC, ngày 
02/3/2020 cüa ca quan Cârih sat diêutra Cong an huyn Triu Phong khi to ông 
Nguyen Ngçc Thoan ye ti "lam quyên trong thi hành cOng vii"). 

- Ban hãnh 01 quyêt djnh kh&i to vi an" Tham ô tài san" xày ra tai  Cong 
ty cô phân thuang mai  Thach Han; 01 quyêt djnh kh&i to 01 bi can (Quyêt djnh 
sO 15/QDKTBC,ngày 30/3/2020 cüa ca quan Cãnh sat diêu tra Cong an thj xã 
Quàng Trj khi to ông Nguyen Dinh Bão ye ti "Tham ô tài san"). Dâ tiên hành 
thu hôi vào NSNN 186.735.394 dOng. 

2.3.5. Kêt qua rà soáf, phát hin thain nhüng qua the h09t d3ng khác: 
Không Co 

2.4. Kt qua thanh tra, kiêm tra trách nhim thyc hin pháp 1ut v 
phOng, chông thamnhflng 

Trên ca si Kê hotch thanh tra cüa Thanh tra tinh nãm 2020 di.rcic UBND 
tinh phê duyt, các dcm vj, dja phucmg trên dja bàn tinh ban hành quyêt djnh Kê 
hoach cüa dan vj mInh, giOp các lânh dao  các dja phucmg, dan vj nâng cao nhtn 
thirc ye vai trO, vj trI, tam quan trQng cüa thu trring các ca quan, dan vj trong 
vic chap hành các chü truang, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba mrc ye 
cong tác tiêp cong dan, giài quyêt khiêu nai,  to cáo và PCTN; kjp thi chân chinh 
nhüng bat cap, thiêu sOt trong cong tác PCTN và d ra các bin pháp khäc phiic. 
Trong k' báo cáo, toân tinh da thrc hin 05 cuc thanh tra trách nhim thrc hin 
pháp lu.t ye PCTN tai  09 dan vj (Cap huyn: 04 cuc/04 dan vj; sâ, ngành: 01 
cuôc/05 dan vi). 

2.5. Phát huy vai trô cüa xa hi, hqp tác quc t v phOng, chng tham 
nhüng 

Mt trn To quôc và các to chirc, doàn the, các Co quan báo chI, tiêp ti1c 
tich circ tuyên truyên nâng cao nh.n thirc phOng, chông tham nhQng cho hi 
vien, doàn viên và quân chOng nhân dan. Vn dng nhân dan phOi hçTp trong viçc 
xây dimg các quy che, quy djnh trong chi tiêu ni b; quán l và sr diing tài san 
công; quy ché dan chü... bào dam tInh cong khai, minh bach. 

Nhân dan trên dja bàn tnh có nhiêu kiên dOng gop, cung cap thông tin, tO 
cáo các sai pham trong hoat  dng quàn l nba nithc cüa can b, cOng chüc; to 
giác các sai pham ye kinh te vói co quan cO thâm quyen, gop phân ngän chn, 
day lüi nan  tham nhüng. tinh Quâng Trj chi.ra có các hoat dng hcip tác quOc té 
ye phOng, chông tham nhüng. 

A •A A . A A 
2.6. Ket qua thirc hLçn Chien ltrçrc quoc gia PCTN den nam 2020, Ke 

hoch thrc thi Cong urOc Lien hqp quc v chng tham nhung Va Chirong 
trInh hành dng cüa ChInh phil ban hành kern theo Ngh quyêt s 821NQ-
CPngày6/12/20112 

2.6.1. Cong tdc chI dio, triên kiwi, cy the hôa, kiêm Ira, don dôc 
Trên co s Kê hoach so 1 26/KH-UBND, ngày 18/01/2010 cüa UBND tinh 

"Thrc hin Chiên luqc quOc gia ye PCTN den näm 2020", UBND tinh tiêp tiic 
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chi do các cc quan, dcrn vi trén dja bàn tinh day rnanh tuyên truyn, quán trit 
xây dmg kê hoach và to chirc thrc hin Kêt 1un so 21 -KL/TW, ngày 25/5/2012 
cüa Hi nghj lan thu 5 Ban chap hành Trung twng Dâng (khóa XI); Nghj quyêt 
so 821NQ-CP ngày 06/12/2012 cüa ChInh phü trên dja bàn tinh Quãng Trj. Hin 
nay, UBND tinh dang chi dao  các cap, các ngành, các tO chirc, don vj xây drng 
Kê hotch thirc hin giai don III Chiên luqc Quôc gia ye PCTN cho dn vj 
mInh, dông th?i rà soát các nhim vii C11 the dé diêu chinh cho phü hçip vi tInh 
hInh thirc tê cüa dja phiwng. 

2.6.2. KIt qua thrc h&iz  các nh4m vy cy the ma dja phu'ong dd dê ra 
trong kê hoçzch cüa mlnh nhàm tliy'c thi Oiiln liqic, C'ông woc. 

Hâu hêt các cap, các ngành trên dja bàn tinh dä triên khai thirc hin nghiêrn 
tüc các nhim v11 UBND tinh giao ye ké hoich Chiên Lrcic quOc gia Phông, 
chOng tham nhüng den näm 2020 cüatinhQuâng Trj, két qua ci the: 

Dâ quan tam truyên truyên, phô biên giáo dic pháp 1ut ye phông, chông 

tham nhflng và nhng tác hai  cüa tham nhüng; tao  diêu kin dê can b và nhân 
dan chU dng tharn gia phOng, chông tham nhüng; tat ca các coquan, don yj cap 
tinh và UBND cap huyn ban hành Kê hoch thirc hin Chiên luqc quOc gia 
phông, chOng tham nhüng den näm 2020 dông thai to chüc thtrc hin & don vj 
mmnh. 

Các Co quan Côngan, Vin kiêm sat nhân dan, Toà an nhân dan dä tIch ciic 
diêu tra, thii l' giãi quyêt các vit an lien quan den tham nhQng co bàn kjp th&i. 

III. Danh giá tInh hInh tham nhüng, cong tác phông, chng tham 
nhflng, diy báo tInh hInh trong thô'i gian tó'i. 

3.1. Dánh giá chung v hiu hyc, hiu qua cong tác phông, chông tham 
nhüng trên các linh vrc thuc thrn quyn quãn I cüa dla  phuong 

Tlnh hInh tham nhQng, diên biên ngày càng phuc tap,  tinh vi, khó phát hin, 
xi:r 1. Mtc dü, cong tác PCTN ngày càng dugc quan tam, vic thrc hin ngãy 
càng quyêt 1it; tuy nhiên, kêt qua con nhiêu van dê can phài quan tam nhu: cong 
tác quán l kinh tê, quàn l kinh tê, quàn 1' xã hi trong sir vmn hành cüa nên 
kinh tê thj tru&ng con nhieu bat cap, mt so can b dàng viên, can b cong ch&c 
CO biêu hin suy thoái ye dao  düc, tu tuàng; vic tir kiêm tra, giám sat hoat dng 
cüa các tO chuc, don vj chua cht chë. 

COng tác PCTN tiêp t11c có chuyên biên tIch crc, toàn din trên Ca 3 mit: 
tuyen truyêri giáo dic, phOng ngüa, phát hin và x& l tham nhüng. Các cci quan 
trong h thông chInh trj dêu quán trit vã chi dao  th?c hin cOng tác tuyên 
truyen, nâng cao nh.n thuc ye th&c và hành vi phông, chOng tham nhUng. Ni 
dung cong tác PCTN dã duc các co quan, don vj, to chüc, dja phi.rang triên khai 
thrc hin và tang cu&ng cong tác kiêm tra, don dOc vic thirc hin; dà tIch crc 
chi dao  cong tác phát hin, xü l' cac vi vic tham nhüng, giâi quyêt don thu, 
kiên nghj, phân ánh cüa cOng dan ye tiêu circ tham nhOng. 

UBND tinh dã ban hành Cong van so 13 2/TB-UBND, ngày 09/9/2019 

thông báo so din thoai du&ng day nóng và hp thu din t& tiêp nhn thông tin 
phán ánh ''ê các vii vic có dâu hiu tham nhüng; Dông thôi, Thanh tra tinh dâ 
dang tái so din thoai du&ng day nóng và hp thu din tCr trên trang thông tin 
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din t1r cüa Thanh tra tinh (http://thanhtra.quangtri$ov.vnl) d kjp thii nrn bt 
thông tin, báo cáo cap trên biêt, xir 1 theo thâm quyên. 

3.2. Tir dánh giá tInh hInh tham nhüng cüa tinh Quãng TrI dya theo 
các tiu chI và each tInh diem quy djnh tii diu 5, 6, 7, 8, 9 cüa Thông tir s 

04/2014/TT-TTCP 
Cong tác PCTN vn dang duçc Dãng và Nhà nirâc My mnh, tng bixàc 

ngãn chn và day Iüi tham nhüng; tuy nhiên, van chua clap 1rng sir k' vQng cüa 
nhân dan. UBND tinh tiêp tic don dôc, chi dao  các co 9uan, don vj lam tot cong 
tác phOng ngra nhäm han  chê tOi da các sir vic có dâu hiu tham nhüng theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye PCTN. 

3.3. Tir dánh giá rnt1c d hoàn thành miic tiêu cüa cong tác PCTN 
Cong tác phOng: Vê cc bàn dä thrc hin và dat  hiu qua tot cong tác phông 

ngra nhir cong khai minh bach  các co chê, chInh sách, djnh mirc chi tiêu, cOng 
tác cái cách hành chInh, xây dirng và thixc hin quy täc rng xr, quy chê chi tiêu 

nôi bO. 
Cong tác chông: Dã có nhiêu bin pháp ci the, kjp thii giái quyêt các vil 

vic to cáo, tin báo ti pham ye tham nhüng; vic thu hôi tài san tham nhüng dat 
ket qua tot, song các hành vi tham nhUng van tiêm an phüc tap  khó h.thng; vic 
truy tO xét xü các vii an con kéo dài th&i gian. 

3.4. Dánh giá nhü'ng khó khãn, vu&ng mac, tn ti, hn ch trong cong 
tác PCTN 

3,4.LKhó khàn, vu'óng mtc 
Cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo dic pháp lut ye Phông, chông tharn 

nhüng tuy duac quan tam va dat môt so hiêu qua nhât dinh, nhi.rng xet ye yêu câu 
chung van con mt so han ché: thiêu tInh h thông, thiêu si7r gän ket, phôi hçxp 
giüa các cap, các ngành; nhiêu noi chua thung xuyên, chua CO sr tác dng lam 
thay dOi can bàn nhn thirc, quan diem cüa ngui dan, doanh nghip và can b, 
cong chirc, viên chrc ye tham nhQng; vic tham gia cáa các to chirc xä hi, 
doanh nghip và ngui dan trong phOng, chông tham nhüng vn cOn han  chê. 

Cong tác thanh tra, kiém tra thirc hin pháp lut ye PCTN mt so don vj 
co sâ chua dat  yêu câu, chat li.rçng kiêm tra, thanh tra chua sâu, khá näng tir phát 
hin tham nhUng trong don vj chi.ra cao. 

Vic cong khai minh bach,  dan chü trong xâ hi và trong hot dng cüa h 
thông quàn 1 nhà nrc cOn han  ché, quyêntiêp nhn thông tin cOa ngui dan, 
doanh nghip chua duqc phát huy trén thirc tê. 

Cong tác phát hin tham nhüng qua thông qua cong tác tir kiêrn tra, thanh 
tra, diêu tra, truy tO, xét xir cOn nhiêu han  ché. 

3.4.2. Nguyen nhân 
Nguyen nhân khách quan: Vic triên khai các bin pháp phOng ngtra tharn 

nhüng theo quy djnh cüa Lut PCTN nhiêu ni dung dOi hOi áp diing các bin 
phãp tong hgp, cô lien quan den quy trInh cüa các van bàn pháp lut khác nhau, 
do do can có thai gian nghiên ciu dê triên khai thirc hin; rnt khác, do chira có 
co ché quy djnh the mOi quan h phOi hp gira các cap, các ngành, các to 
chic doàn the trong cong tác PCTN dà lam han  chê den kêt qua thirc hin. 
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Nguyen nhân chü quan: Mt so cap üy, thu trix&ng Co quan, don vj vn 
chixa quan tam diing muc Cong tác PCTN. 

Mt b phn can b, cong chtrc thiêu tu duOng, rèn 1uyn, lçri dung so h& 
trong quãn I, co chê, chInh sách dé thirc hin hành vi tham nhüng; lçii dung 
nhim v11 duc giao dê nhüng nhiêu, vôi vinh; CO lam trái nh€rng quy djnh, quy 
trInh cong tác dê vii lqi. 

Cong tác thanh tra, kiém tra cong vi dôi vd các co quan hành chInh nba 
nuic chua duçic tiên hành thu&ng xuyên. 

3.6. Dr báo llnh hlnh 1/tarn nhüng 6 tháng cui nàrn 2020 
Trong tInh hInh hin nay, can tang cu&ng các giâi pháp phông ngüa và dâu 

tranh chông tham nhüng a mi linh virc là cap bach, nhng 1mb v1rc, nhóm hành 
vi tham nhüng Co khâ näng d xây ra nhiêu trong thai gian tói nhi.r: linh virc dat 
dai, dâu tu ha tang k5 thut, mua sam tài san công, các dir an cO nguOn vOn ngân 
sách, djch vi công, tài chInh, thxang mai. 

Thai gian qua, UBND tinh dã và dang to chirc thirc hin dOng b các giái 
pháp phOng ngüa tham nhüng, dâ dat  dugc nhrng két qua quan trçng. Tuy nhiên 
h thông co chê, chInh sách pháp 1ut ye phOng, chông tham nhüng hin nay cOn 
chixa that  dông b, trén mt sO lTnh virc cOn so ha. Do vy, dir báo trong thai 
gian tâi tInh hlnh tham nhQng sê cO nhung diên biên phuc tap, tinh vi han, dc 
bit là ô mt so linh vrc nhy cam nhu: dâu tu công, xây drng co bàn, cOng tác 
to chrc, quy hoach can b, quân l dat dai, tài nguyen khoáng san. 

IV. Phuong huó'ng, nhim vti cong tác PCTN trên da bàn tinh 6 tháng 

cui nim 2020. 
4.1. Tang ct.rang cong tác tuyên truyên, quán trit các van bàn chi dao  cüa 

Trung uong và Tinh ày ye cong tác PCTN; triên khai day dü, kjp th&i các van 
bàn chi dao  cüa Dâng, Nhà nuóc và các cap có thâm quyên ye PCTN; Kê hoach 
sO 4807/KH-UBND, ngày 17/10/2019 thrc hin Dé an tuyên truyên, phO biên, 
giáo dic pháp 1ut ye phOng, chông tham nhüng giai doan 2019 — 2021 näm 
2020 trên dja bàn tinh Quâng Tn. 

4.2. Chi dao  càc dja phuang, don vj trên dja bàn tinh triên khai, thi hành 
Lut PhOng, chOng tham nhüng nàm 2018 và các van bàn hithng dan thi hânh 
Lut. 

4.3. Thrc hin dOng b các bin pháp phOng ngaa tham nhüng.Thuing 
xuyên lam tOt cOng tác giáo diic, chInh trj, tu tuang, dao  dàc, tác phong lam vic 
cOa can b, cOng chüc, viên chàc.Chü trong cOng tác thanh tra, kiêm tra trách 
nhim cüa nguai thirng dâu cap ày, chInh quyên dôi vai cOng tác PCTN. 

4.4. Chi dao  các co quan, don vj tang cung cOng tac tir kiêm tra, giám sat 
ni b trong vic chap hành các quy djnh ye PCTN và thanh tra, kiêm tra trách 
nhim nguai ding dau dôi vOi cOng tác PCTN; giâi quyêt kjp thai don thu khiêu 
nai, to cao lien quan den tham nhQng; xir 1' nghiêm minh các Ca nhân, don vj, tO 
chirc vi pham pháp 1ut ye PCTN. 

4.5. Dày manh  cãi each hành chInh, dam bão tInh cong khai, minh bach  các 
thO tiic hành chInh; chü trQng dào tao  di ngü can b, cong chuc, yien chàc ye 
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chuyên mon nghip v1i; nâng cao nhtn thirc chmnh trj, phm chit do düc, thai d 
phiicvi. 

4.6. To chc thrc hin tot cac van bàn cüa Trung uong, dja phuong ban 
hãnh ye PCTN nhu: Quy djnh so 11 -QDi /TW, ngày 18/02/2019 cüa B Chmnh 
trj ye trách nhim cüa ngui dirng dâu cap ày trong vic tiêp dan, doithoai trrc 
tiêp vâi dan và xir 1 nhQng phán ánh, kiên nghj càa dan; Ké hoch so 2141KB-
UBND, ngày 18/01/2018 cüa UBND tinh thirc hin Chirmg trInh hành dng cüa 
ChInh phü ye cOng tác phông, chông tham nhüng den näm 2020 theo Nghj quyêt 
so 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 cüa ChInh phü; Ké hoch so 121-KHITU, ngày 
02/4/2019 cüa Tinh ày ye thirc hin Chi thj so 27-CT/TW; Cong van so 904-
CV/TU, này 10/4/2018 cüa Tinh ày ye tang ctx&ng lành do, chi d.o cong tác 
phông, chông tharn nhüng; Kê hoach  sO 575/KH-UBND, ngày 14/02/20 19 cia 
TJBND tinh ye triên khai, thi hành Lut Phông, chông tham nhüng nãm 2018"; 
Ké hoch sO 3999/KH-UBND, ngày 04/9/2019 thirc hin Chi thj so 27-CT/TW, 
ngày 10/01/2019 cüa B ChInh trj ye tang cu&ng sir lânh dao  cüa Dáng dôi vOi 
cong tác bào v ng1Ii phát hin, tO giác, ngthi dâu tranh chông tham nhUng, 
lang phi, tiêu c1rc; Kê ho?ch sO 4088/KH-UBND, ngày 09/9/2019 th1rc hin Chi 
thj so 10/CT-TTg, ngày 22/4/20 19 cüa Thu tuâng ChInh phü ye vic tang cu?ng 
xà 1, ngãn chn có hiu qua tInh trng nhüng nhiu, gay phiên ha cho ngui 
dan, doanh nghip trong giái quyet cong vic; Kê hoch so 4158/KI-1-UBND, 
ngày 12/9/2019 thirc hin Dê an tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp lust  ye 
phàng, chOng tham nhüng giai don 2019-2021; Kê hoch so 1 869/KH-UBND, 
ngày 28/4/2020 thirc hin Chi thj so 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 cüa Thu tuâng 
ChInh phü ye tang cung cOng tác phát hin, xà 1' vi vic, vi an tham nhüng. 

4.7. Tiêp tçic chi do các co quan, dja phuong don vj phôi hçip wi các ban, 
ngành cüa Dâng, Mt trn tO quôc Vit Nam và các to chirc doàn the trên dja bàn 
tinh, lam tot cOng tác to chüc tiep cong dan phiic i Dai  hi Dáng b các cap và 
Dai hi Dti biêu toàn quOc Ian thir XIII cüa Dãng theo Kê hotch so 3869/KN-
UBND, ngày 26/8/20 19 cüa UBND tinh. 

Tren day là tInh hInh, két qua th%rc hin cong tác phông, chOng tham nhUng 
6 tháng dâu näm; phisang hung yà giãi pháp 6 tháng cuôi näm 2020 tren dja bàn 
tinh, Uy ban nhân dan tinh Quàng Trj báo cáo Hi dOng nhân dan tinh theo quy 
djnh./. 
Noi ithan: 
- Thu&ng trirc Tinh üy; 
- Tlnrrng tr!rc HDND tinh; 
- Chü tich, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInhTinh üy; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Luu: VT, NC (15b). 
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• !T;Q  : 
• 

•: 

('Kern 1/ BaGrU 

NO! DUNG 

;, 'HAP LUAT  
So van ian 'an hành mii dê thijc hin Lust PCTN và các vAn bàn huóng dan thi 
hành Luât PCTN  

S van ban thrçic sira di, b sung d thtrc hiên Luât PCTN và cAc vAn bàn hi.róng 
dn thi hành 

TUYEN TRUYEN, P110 BIEN, GIAO DUC PHAP LUAT yE PCTN  
S6 lirot can b, cong chirc, vin chirc, nhân dAn tham gia cac lap tp huAn, quAil 
trit phAp luât ye PCTN 

SO lOp tuyên truyOn, quán trit phAp 1ut ye phOng, chông tham nhing dirac tO 
chire 

MS\ 

1 

2 

3 

4 

VAn bàn 

DV 
TINH 

VAn bàn 

sO 
LIEU 

83 

03 

Ltrçrt 
ngithi 
Lap 

314 

04 

CHU YEU YE CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
(S Iiu 6 tháng 2020) 

'oI3?  /BC-UBND ngày3thang 7 náin 2020 cãa UBND tinh Quáng Tn) 

Mu3a 

5 S li.rçyng du sAeh, tài lieu v pháp 1ut phOng, ching tham nhüng thro'c xut bàn  
THJC HIEN CAC BIEN PHAP PHONG NGA THAM NHUNG  
Cong k/ta!, mini, bzc/z trong hozi a'ng cüa cv quat:, t6 chz'c, don vj (g9i 
c/lung là don vj)  

So co quan, to ehilrc, don vj duçxc kiOm tra vic thrc hin các quy dmh ye cOng 
khai, minh bach  

So co quan, t chirc, don vj bj phát hin cO vi pham quy dlnh ye Cong khai, minh 
bach hoat dng  
Xly dwng vii 1/nrc h/en các ch do, ljnh nuk, 

lieu c/rwn  
SO vAn bàn v chêd, dinh mIre, tiéu ehuân dA throc ban hànhmó'j 
S vAn bàn ye chê d, dnh mire, tiCu chuAn dA duçrc sim dOi, b sung cho phA 
h?p  
SO cuôc kini tra vic thrc hin cAc quy dnli v ch d, djnh mirc, tiAu chuAn  
S vi vi pham cAc quy djnh v ch dci, djnh mirc, tiêu chun dA &rçrc phát hin 
vAxil  

S ngu&i bj phát hiôn da vi pham cAc qiy dlnh v ché do, dinh mirc, tiêu chun 
So nglxOi vi pham cac quy djnh ye ehé d& dnh mire, tiêu chuân dA b xir l' k' 
luât 

S ngIxYi vi pham eAc quy dinh v ch d, djnh mire, tiêu chun da bi xir l2 hInh 
sr 

Ting giá tr các vi phm v ch do, djnh mire, tiOu chun thrqe kin ngh thu hi 
và bôi thLrOng (nêu là noi t, tài sAn tlii quy dôi thAnh tiOn). 
Tong giá frj vi pham ché d, dnh mire, tiêu chun dA dixçrc thu hi và bi thtrng 

So ngi.ri da nOp !i quA tng eho don vj 
Gia trj quA tang dA duoc nOp (Néu là ngoai t, tAi sAn thI quy di thAnh tiên) 

Tiqrc hijên quy Mc áizg xii, chuyin dO! vi trI cong tic ciia cm b, cong ci:ác, viên chi'c 
S co quan, t chire, dorn vj da dtrçrc kim tra vie thi1rc hin quy tAc (mg xir eüa 
cAn b, cong chirc  

So can b& cOng chire, vién chire vi phm quy tAe 1mg x(r, quy tAc dao dire ngh 
nhip cIA bi xir l2  

So can bO, cong chime, vién chire thr9c chuyn di vl  tn cOng tác nhAm phOng ngira tham nhOng  

TAi lieu 

CQ, TC, 
DV 

CQ, IC, 
DV 

VAn bàn 
VAn bàn 

Cuôe 
VIII 

Ngu&i 
NgtrOi 

NgtrOi 

Triéu 
dng 
TriOu 
dOng  

NguOri 
TriOu 
dOng  

CQ, IC, 
DV 

Ngi.thi 

Ngtthi 

Ngu'&i 
Ngtrri 

45,480 

45,480 

0 
0 

206 

22 

0 

0 
0 
0 

01 

04 
02 

03 
0 

0 

0 

13 

0 

04 

Tizrc Iz4n cdc qup djith vd mini, bach thi sin, thu n/tip 
SO ngiri di.re xAe minh vie ké khai tài sAn, thu nhp 

23 So ngLri bj kêt lun kê khai khOng trung thrc 

22 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 
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Trdch nhim câa ngw?ri dáng du các c1 quan, :6 chüc, dow vj khi d x4p ra 
tham nhflng 

0 

24 So ngr&i dCrng dAu bj két lun là thiêu trách nhim dé xay ra hành vi tham nhung Ngu&i 0 
25 56 ngiri dung dAu dã bj xur l hmnh sr do thiu trách nhim 4 xây ra hành vi 

tham nhOng 
Ngtr&i 0 

26 S6 ngu&i durng du bj xur I k' luãt do thiu trách nhiêm d xãy ra tham nhüng Ngu?ii o 
Cdi cdch hank chink, &i mói cong ngh qudn Ij và phuong thác thank toán 

27 s6 ca quan, to chfrc d áp dung ISO trong quãn l hành chInh CQ, TC, 
DV 

127 

28 T' l ca quan, t6 chirc dâ chi trã ltrcing qua tài khoán trén t6ng s6 ca quan, dan 
vj trrc thuc 

% 99.% 

P}IAT HIEN CAC VIJ VIC TRAM NITUNG 03 
Qua v4c ty kiêm Ira ni b5 0 

29 So vv thain nhung dA duçic phát hiên qua vic tr kim tra ni b Vii 01 
30 S6 d61 tticlng cO hành vi tham nhüng dtrçic phát hin qua vic tr kiêm tra ni bô Nguii 01 

Qua hog: djng thank Ira 
31 So vii tham nhang duqc phát hin qua cong tác thanh tra Vii 01 
32 s6 d61 tuqng có hãnh vi tham nhung bj phát hin qua cong tác thanh tra Ngix?ii 01 

Qua cônq tdc gidi quyit khiiu ngi, :6 cáo 
33 S6 dan to cáo v tham nhflng thuc thm quyên giãi quyôt cia các ca quan, to 

ch(rc 
Dan 0 

34 S6 dan t6 cáo v tham nhüng dà dtrçc giãi quyêt Don 0 
35 s6 vz tham nhüng dtrqc phát hiên thông qua giái quyt khiêu nai, to cáo 0 
36 S6 d61 tirçmg có hânh vi tham nhüng bi phát hin qua giãi quy& khiáu nai, t6 cáo Ngtrii 0 

Qia dieu Ira Iôiphgm 
37 So v an tham nhüng (thu)c pham vi quân l) dA dirçic co quan chüc nang khri 

to 
Vi 01 

38 S6 d61 ttrcmg tham nhUng (thuOc ph?m vi quan I) dä bj co quan chüc näng khâi 
to 

Nguii 03 

X LY CAC HANU VI TRAM NHUNG 0 
39 S6vi,i an tham nhüng dâ dtra ra xét xcr (djaphwong th6ng kê kIt qua xét xz- so 

thâm cza toà an; b, ngành thông ice theo ket qua xét th Sc' thám doi vái cac vy 
an xáp ra trongphgm vi quán Ij trtc tiêp) 

V 01 

40 S6 doi lirong bj kt an tham nhung (a'ja phu-cmg th6ng kê kit qua xét th sa ihdm 
cãa ba an; b, ngành thông kê theo kit qua xét xz sc' thám dôi vái các vy an xáy 
ra trongphgm vi quân lj tr4c tfêp) 

Ngtr&i 0 

41 Tron$ dO: + s6 dôi tirqng phm tOi  tham nhUng It nghim trong; Ngithi 05 
42 + So d6i tliccng phm ti tham nhüng nhiOm trong; Ngix?ii 0 
43 + S6 d61 ttrçmg phm ti tham nhüng rat nghim trQng; NgLrri 0 
44 + S6 d6i tirçvng pham ti tham nhUng dc bit nghiêm trong. Ngu?i 0 
45 So vi vic tham nhung dã thrçc xur I hành chInh Vi 03 
46 SO can b, Cong churc, viên chcrc bj xi I k lust hãnh chInh v hành vi tham 

nhUng 
Ngithi 02 

47 56 vii vic tham nhüng dä dtrçxc phát hin, dang duqe xem xét d xCr 1 (chua CO 
 kêt cqla xir 12) 

Vu 03 

48 s6 doi tircing tham nhung d dirçic phát hin, dang dtrçc xem x6t d xCr I (chi.ra 
 có kt qua xtr I) 

Nguii 0 

Tdi san bj tham nhüng, gay :1: jet kgi do Iham nhüng ddphát hindwç'c. 0 
49 

 Nam) 
+ Bang tiên '1iên Vit Nam + ngogi t, tài san khác dwçic quy dôi ra tiln Vit Triêu 

dng 
186,7 

50  +Ddtdaj m 0 
Tài san tham nl:üng, gay IIa&t hgi do tham nhfng d dwtc thu h64 bi fit wè'ng 0  

51 
 Nam) 
+ Bang tien (tiên Viii Nam + ngoqi t, tài san khác duqc quy dôi ra dIn Vi1 Triu 

dng 
0 

52 +Dlidaj m2 0 
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Tài san thanz nhung, gay th&t hçzi do (ham nhflng không tile thu hôi, khc 
phyc dwc 

0 

53 + Bang uiên ('lien Vit Nain + ngo4li t, lài san khác dzrcrc quy dôi ra lien Vial 
Narn,) 

Triu 
dông 

0 

54 +fai m 0 
Báo v ngwôi to cáo, phd! hiên 1/ian: ithung 

55 s6 ngni t6 cáo hành vi tham nhüng dã b trá thu Ngtx?si 0 
56 S ngu&i t cáo hành vi tham nhung dã dtrçic khen, thtrèng, trong 

do 
Ngrô1 0 

+ Tang Bang khen cta Thu tuàng ChInh phü 0 
+ Tng Bang khen cüa B, nganh, dja phuang 0 
+ Tang Giây khen 0 

57 S ngis&i bj tam  dInh chi cong tác, t?m  chuyn vj trI cong tác khác do vi phm 
pháp luât lien quan den tham nhung 

NgtrOi 0 

58 So nguai b tam dinh chi cong tac, tarn  chuyen vl tn cong tac sau do dtrqc ket 
lun là cO hãnh vi tham nhung 

Nguoi 0 

59 So &m yeu cãu ca quan nhà nuâc giái trInh theo quy dirih cOa Nghj djnh 
90/20131ND-CP 

Dan 0 

60 s6 dan yêu cu giâi trInh du diu kin d ca quan nhà ntràc giái trInh Dan 0 
61 S dan yêu câu da ducic giãi trInh Dan 0 
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DANII SACH 

CAC VIJ TRAM NBUNG TRONG KY 
(6 thdng dâu nan, 2020) 

.13?/Bc-  UBND ngày3thang 7 nàm 2020 cza UBND tinh Quáng 7)i) 

(máu 3b) 

Torn tit nôi dung vu viêc 

0 

* 

Ti' n vi 

COng an 
tinh 

quan 
Cãnh sat diu 
tra Cong an 

TM xä Quang 
Tr 

C quan 
Cânh sat diu 
tra COng an 
huyn Triu 

Phong 

Lê Nam Long Phông PCO3 - 
Cong an Tinh 

Vii "tham 0 tài 
san" xãy ra ti 

Cong ty C6 mi Thach Han 
phân thtrong 
Cong ty C6  

phan thucing 
mai Thach Han 

03 Vi "L?m UBND xA Triu 
quyn trong thi 
hành cong vi" 
xãy ra trên dia

Triêu Phong 
Ei, huyn 

bàn xâ Triêu  

Qua giái quyêt dn to cáo cüa 
COng dan, phát hin dIe Lé 
Nam Long Phó Di tnr?mg 
PCO3 cO hành vi nhân lçii Ich 
vt chat cüa cá nhãn thuôc 
phin vi quãn 1 cüa rnmnh, vi 
pham quy dinh t?i diem b, 
khOa 12, M%ic II Phi 1jc kern 
theo Thông tx 49/201 9iTT-
BCA ngày 15/10/2019 ye vic 
quy dlnh xr l k' luât CBCS 
và vi pham quy trInh , quy 
ché lam viêc cüa CBCS 
CAND. 
X& 1 k' luât vâi hinh th(rc 
Giáng chCrc  

Ngày 12/02/2020, Cor quan 
Cong an Thj xä Quãng tij tiëp 
nun ho so vii an hmnh sir thuOc 
thâm quyên theo Quyét djnh so 
01/QD- VKS-P3, ngày 
10/02/2020 cüa Viên kiém sat 
nhân dan tinh Quàng fri Qáa 
trInh diêu tra lam rO , ngày 
3 0/03/2020 Cong an thi xã 
Quàng trj dâ ban hành quyêt 
djnh khi to bj can dôi vol 
Nguyn Dinh Báo ( Sinh nàm 
1988, trü tai Vinh Hóa, VInh 
Iinh, Quang TrI). 
So tai san thiét hi 
186.735.394dông (tài san thu 
gUi, thu hôi : 186.735.394 
dOng). Vi an dang tiêp tic dj&t 
tra. 
Cor quan Cong an huyn Triu 
Phong dâ ban hành Quyet djnh 
khOi to vii an " Lm quyên 
trong thi hành cOng vu" xáy ra 
trén dia bàn xà Triu Dai. 

01 

02 
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Ngçc Khoa v ti "1?m quyn 
trong thi hành cong vii"; Quyêt 
djnh so 1 1/QDKTBC, ngây 
02/3t2020 cUa Ca quan Cãnh sat 
diu ti Cong an huyn T!iu 
Phong khôi to ông Trân Vçng ye 
ti "1am quyM trong thi hânh cong 
vi"; Quyêt djnh sO 12/QDKTBC, 
ngày 02/3t2020 cüa Ca quan Cãnh 
sat diu tra Cong an huyn Triu 
Phong khOi tO ông Nguyn Ngçc 
Thoan ye ti "1m quyên trong thi 
hãnh cong vii"). 
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