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Sô261/BC-  UBND Quáng Trj, ngày  J  tháng 11 nãm 2020 

BAO CÁO 
Cong tác phông, chông thani nhuing 11am 2020 

Thirc hin ni dung kS' h9p thir 19, HDND tinh khoá VII, UBND tinh báo 
cáo cong tâc PhOng, ch6ng tham nhUng (PCTN) näm 2020 trên dja bàn tinh 
Quáng Trj nhu sau: 

I. TInh hInh chung 
Näm 2020 là nàm cui cüng thirc hin chin luc phát trin kinh t - xâ hi 

10 näm giai don 2011 - 2020, nhim vij phát trin kinh t - xa hi 05 näm 
(2016 — 2020) theo Nghj quyt quyt Dti hi di biu toàn quc ln thu XII ca 
Dãng; là nAm dt ni.râc và tinh nhà có nhiu si,r kin chInh trj trçng dai: kS' nim 
90 nàm Ngày thành 1p Dâng Cong  san Vit Nam; 75 näm ngày Cách mng 
tháng tam và Qu6c khánh 2/9; 45 näm ngày giâi phong mim Nam, thng nht 
Et nuóc; Dai hi thi dua yêu nuàc toàn quc 1n thur x và là näm th chi'rc Di 
hi Dâng các cp tin t&i Di hi Dàng toàn quc 1n thir XIII. Vói nghTa do, 
ngay tt'r du näm, Tinh üy, HDND, UBND tinh, Mt trn t quc Vit Nam và 
các t chüc doàn th cüa tinh dA tp trung chi do các cp, cc ngành, các ca 
quan, dja phi.rang, &m vi trong tinh barn sat, thirc hin tt các nhim vil, mic 
tiêu Chucing trInh cong tác tr9ng tam cüa Tinh dê ra. 

Trong näm 2020, m.c dü câ h thng chInh trj cüa Tinh clng vói Ca N.rc 
tp trung thirc hin các bin pháp phOng, chng djch bnh nguy him viêm 
dtr&ng ho hAp cAp Covid- 19 và thiên tai bâo 1iit lien tilc gay ra; nhirng dixói s1r 
chi dao  diu hành cüa Tinh üy, HDND, UBND tInh hlnh kinh t - xà hi cüa 
1mb co nhUng mt chuyn bin theo huâng tIch crc, all ninh chInh trj dtrçic git 
vüng, trt tir an toàn xã hi dam bào; trong do, cong tác dAu tranh phOng, ch6ng 
tham nhüng vn luôn dirçic chInh quyn các cAp, các ca quan, th chuc, dan vi 
cüa Tinh quan tam hang dAu. 

Phát huy nhQng k& qua dat  &rcic nm 2019, cüng vOi s1r quan tarn länh 
dao, chi dio cüa các cAp üy, t chuc dâng, chInh quyn, cong tác phOng, chng 
tham nhüng tip t1c di.rçic dAy manh  theo hithng Co chiu sâu han, k& qua rô net, 
dng b, dng du han; chui kh&c phic nhCtng khâu, nhItng vic cOn han  ch. 
Các co quan trong khi ni chInh dà phi hçipccht chë, h&u ht nhtthg ni dung 
quan trQng ma Ban Chi do Trung uon PCTN d& ra; Tinh üy, HDND, 
IJBND, MTTQ\TN tinh trin khai, thirc hii dn trng can b, dâng viên và các 
tang lap nhân dan. 
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II. Kt qua cong tac phông, ch6ng tham nhüng 
2.1. Vic quán trier, tuyên truyln, plzô b/In chü trwo'ng, chIn/i sac/i, pháp 

Iuât ye PCTN, cong tác Ian/i dao, c/il dio vic t/I4rc /l&n  cdc quy ctjnhi cua 
p/iáp luOt  v PCTN trong p/içwz vi trác/i nlz&n,  cña dja pit wong 

2.1.1. Gác hInh thic cy the' dã thyc hin dl quán triCt, tuyên truyln, phó 
biln chi trtc0ng, chInh sách, pháp lugt vl PCTN. 

Thông qua các cuc h9p, UBND tinh tip tic 1ng ghép, quán trit và chi 
do các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph, th xâ ni dung các van 
ban cp trên nhu: Chi thj s6 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 cUa B ChInh trj v& 
tang ctrOng sir lânh dao  cüa Dãng di vOi vic kê khai và kini soát vic kê khai 
tâi san; Chi thi s 50-CT/TW, ngày 07/12/20 15 c1ia B ChInh trj v tang cuông 
s1r lãnh dao  ciia Dâng di vó.i cong tác phát hin xir 1 các vi vic, vii an tham 
nhüng; Chi th s 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa B Chmnh trj v day m?nh  hpc 
tp và lam theo tix tung, do drc, phong cách H ChI Minh và Nghj quyt 
Trung 1.rclng 4 khóa XII v tang cuäng xây dçrng, chinh dn Dãng, ngAn chtn, 

dy lüi sir suy thoái v tu' tuYng chInh trj, dio dü'c, 1i sng, nhCi'ng biu hin" 
tçr din bin", " tr chuyn hóa" trong ni b; Kt 1un s 10 - KL/TW, ngiy 
26/12/20 16 cUa Bô ChInh trj v vic tip t1ic thrc hin Nghj quyêt Trung uong 3 

khóa XI v tang cithng sir lânh do cüa Dáng di vói cOng tác PCTN, lang phi; 
Quy djnh s 65-QD/TW, ngày 03/02/20 17 cüa Ban BI thr Trung u'ong Dáng v 
chi d?o,  djnh hithng cung cap thông tin tuyên truyên PCTN; Chi thj s 12/CT-
TTg, ngày 28/4/2016 cüa Thu tung ChInh phci v tang cuông cong tác phát 
hiên, xr 1 vi vic, vi an tham nhQng; Nghj quyt s 25/NQ-CP, ngãy 
08/02/2017 cüa ChInh phü ban hânh Ch.rang trInh hành dng cüa ChInh phO 
trin khai Nghj quyt Hi ngh !n thr tu BCHTW Dáng khóa XII v tang 
cu&ng, xây dirng, chinh dn Dáng; ngàn chin, day hii sir suy thoái v w tu'&ng 
chInh trj, do di'rc, lôi sting, nhirng biu hin " tir din bin", ' tier chuyên hóa" 
trong ni b; Nghj quyt s 126/NQ-CP, ngây 29/11/2017 cUa ChInh phü ye ban 
hành Chi.rong trInh hành dng cüa ChInh phü thy'c hin cong tác phOng, chông 
tham nhüng dn nàrn 2020; Chi thj s6 26-CT/TW, ngày 09/11/20 18 cüa B 
ChInh trj v tang cu6ng sr Iãnh dao  cüa Dãng di vói các co quan báo v phép 
1ut trong cOng tác diêu tra, xir I' các vu an, vu vic. 

Day mnh cái cách hành chInh theo Quyt djnh so 20/QD-BCDCCHC, 
ngây 20/12/2019 cüa Ban chi do cãi cách hãnh chInh cüa ChInh phü tiên toi 
tng kt thrc hin chu'cng trInh tng th cãi cách hành chInh nhâ nuéic tinh 
Quang Trj giai doan 2011 - 2020 và xay dirng Chuung trInh cãi cách hânh chInh 
nhâ nirc giai doan 2021 - 2030. To chirc cOng khai, rninh bach  trong hot dng 
cüa các ca quan, dan vj; cong khai, minh bach  trong cOng tác tuyn diing, d 
bat, luân chuyn, thi dua, khen thu'âng và thirc hin ch do, chInh sách; thuc 



hin dCing các quy djnh cüa pháp lut trong cong tác mua sm, dtu thtu, scr diing 
ngân sách, tài san; thirc hin nghiêm tüc cong tác kê khai và cong khai bàn kê 
khai tài san; thung xuyen rà soát, b sung, si.ra dôi các quy djnh cho phü hçp 
vâi tmnh hInh thc tin; xây dirng và dOn cMc thirc hin Quy tc irng xCr và d?o 
drc ngh nghip. 

Trin khai các nhiêrn viii và giâi pháp duçc quy dtnh t?i Ké hoch so 
634/KH-UBND, ngãy 24/0212020 cüa UBND tInh v thirc hin Quyt djnh so 
242/QD-TTg ngày 26/02/2018 cüa Thu tuOng ChInh phü phê duyt Dê an dOi 
mâi, nâng cao hiu qua cong tác t chirc thi hành pháp 1u.t giai don 2018 - 
2022 trên dja bàn tinh Quàng Tn, theo do, tip tiic dày mnh cong tác tuyên 
truyn, ph6 bin, quán tnit và thrc hin nghiêrn các chü tnrcing, chInh sách, 

pháp 1ut v PCTN, các van bàn chi do cüa dng chI Tng BI thi.r -Trung ban 
chi do Trung uo'ng v PCTN; các Chi thj v PCTN cUa ChInh phü, ThU tung 
ChInh phü, dc bit là Chi thj s .10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cUa ThU tung 
ChInh phU v "tang ci.thng xU Is', ngän chn có hiu qua tInh trang nhUng nhiu, 
gay phin ha cho ngtrO'i dan, doanh nghip trong giãi quyt cOng vic". 

Chi do Thanh tra tinh thirc hin chirc näng quãn l2 nhà nuc v PCTN; 
thix&ng xuyên theo dOi, don dc, tng hçp cOng tác PCTN trên dja bàn tinh. Chi 
dio các co quan, ban ngành trên dja bàn tinh tiêp tic tuyên truyn sâu rng cong 
tác PCTN nht là vic tnin khai thirc hin Quyt dnh sE 101/QD - TTg, ngày 
21/01/2019 cUa Thu tucng ChInh phU ban hành Kê ho?ch trin khai thi hãnh 
Lutt PhOng, chng tharn nhüng nãm 2018; Chi thj s6 12/CT-TTg, ngày 
28/4/20 16 cUa ThU tirng ChInh phU v tang cuing cong tác phát hin, xcr !' vii 
viêc, vu an tham nhüng; Chi thi s 27- CT/TW, ngày 10/01/2019 cUa B Chmnh 
trj v tang cung sir lânh dio cUa Dáng di vi cOng tác bão v ngithi phát hin, 
t giác, ngt.räi du tranh chng tham nhUng, lang phi, tiêu circ; Quy djnh s 11-
QDi /TW, ngày 18/02/2019 cUa B ChInh trj v trách nhim cUa ngithi dirng diu 
cp Uy trong vic tip dan, di tho?i tni7rc tip vó'i dan và xU I nhrng phãn ánh, 
kin nghj cUa dan; Quyt djnh s 861/QD-1Tg, ngây 11/7/20 19 cUa Thu tu&ng 

Chinh phü" V/v phê duyt D an tuyên truyn, ph bin, giao dic pháp Iut v 
phOng, chng tham nhQng giai don 2019 - 2021"; Cong van s 1478/TTCP-PC, 
ngày 29/8/2019 cUa Thanh tra ChInh phU " V/v triên khai Quyêt djnh so 
861/QD-TTg,ngay 11/7/2019 ye phê duyt D an tuyên truyn, giáo diic pháp 
!Utt v phOng, chng tharn nhQng giai doan 2019 -2021". 

2.1.2. Các kit qua dä thrc hin d quál trit, tuyên truyn, phó bién chá 
trlrnng, chInh sách, pháp lut v PCTN 

Can cr chi do cUa Tinh Uy, UBND tinh dâ chi do các co quan, doWn vj: 
Van phOng UBND tinh, Thanh tna tinh, COng an tinh, Sâ Giáo diic & Dào tao, 
S Thông tin & Tnuyn thOng, Dài PTTH tinh, Báo Quàng Trj dang tãi các van 
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ban cüa Trung u'ong, Tinh iiy v cong tác PCTN trén cong thông tin din tü vâ 
các phuang tin thông tin dti chüng d tuyên truyn các quy djnh cUa pháp 1u.t 
v PCTN; du'a tin phãn ánh các hoit dng cong khai cãi cách thu tiic hành chInh; 
phãn ánh dira tin các hành vi, v1i vic có d.0 hiu tiêu crc, tham nhQng thông 
qua nh1mg hot dông nghiêp vii cüa can b trinh sat cüng nhu 1ng ghép trong 
các bài giáng cüa giáo viên d gii thiu các gtrang tp th, cá nhân din hInh 
tiêu biu trong cong tác PCTN. Qua do, tao diu kin cho can b, cong chirc, 
viên cht'rc vâ các thng lirp nhân dan nm duçrc các quy djnh cüa pháp luât v 
PCTN nhrn mic dich phát huy tInh tIch clrc trong du tranh chng tiêu cIrc, 
tham nhQng, lang phi; nâng cao thü'c thrc hânh tit kim trong chi tiêu, sir 
ding ngân sách nhà nuó'c, nãng cao trách nhirn phc vii nhãn dan. 

D lam t& cong tác tuyên truyn Lut PhOng, cMng tharn nhüng, ngay tir 
du nãm UBND tinh da ban hành K hoach s6 77/KH-LJBND, ngày 07/01/2020 
k hoch phOng, ch6ng tham nhüng näm 2020 trong do có ni dung trin khai, 
thi hành Lut trên dja bàn toàn tinh; chi do, Thanh tra tinh vri si Tix Pháp vã 
Dài Phát thanh — Truyn hinh tinh dê phát song chuyên d v PCTN; Thanh tra 
tinh theo dOi, nghiên ci:ru, giãi dáp nhung vuàng rn.c trong vic thirc hin tuyên 
truyn, pháp 1utt v PCTN; dãng tài các van bàn cüa Dãng, Nhà rnrâc len cong 
thông tin din ti:r cüa Thanh tra tinh (http://thanhtra.quangtri.gov.vnl). 

Trong nãrn 2020, các ca quan, dan vj, dja phuong trong tinh dã to chrc 09 
lop tuyên truyn pháp Iut v phOng, chng thani nhQng cho di cong chic vi 
775 1uçt ngri tham gia. 

2.1.3. Cong tOc lânh dcio, chi dao viéc th'c hin các quy djnh cüa phOp 
lut v PCTN trong phgm vi trách nhim cza d1a phuv'ng. 

D trin khai nhiêm vii PCTN, ngay tr du närn, UBND tinh da chi dao  các 
so, ban, ngành, dja phiiang các cp barn sat các van bàn cüa Dãng, pháp 1ut cüa 
Nhà nithc v PCTN närn 2020; dông thOi, chi dto thU tru0ng các ca quan, don 
vi, dja phucng xây drng k hoch, trin khai thuc hin barn sat các van bàn ci.ia 
Tinh nhu': Ké hoach s 4158/KH-UBND, ngày 12/9/20 19 thçrc hin Dê an tuyCn 
truyn, ph bin, giáo dçic pháp Iut v phông, chng tham nhUng giai domn 
2019 — 2021; K hoich s 4807/KH-UBND, ngày 17/10/20 19 thrc hin D an 
tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v phông, chng tham nhüng giai 
don 2019-2021 nãrn 2020 trén dja bàn tinh Quãng Trj; Kê hoach so 1869/IKE-
UBND, ngày 28/4/2020 thrc hiên Chi thj sO 12/CT-TTg, ngây 28/4/2016 cUa 
ThU tuOng ChInh phU v tang cu&ng cOng tác phát hin, xü 1 viii vic, vy an 
tharn nhüng. Ngoài ra, các ca quan, dan vi, da phirang cüng dã chU dng ban 
hânh các van bàn dê trin khai thirc hin nhQng nhirn vy PCTN tai  ca quan, 
dan vj, dja phi..rang mInh. Trong k' báo cáo các ca quan dan vj dâ ban hành rnOi 
135 van bàn d t6 chi.'rc thrc hin cong tác PCTN. 
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2.2. icut qua thrc hin các b&n p/zap plthng ngà'a lizam iihüng 
2.2.1. Thtc hin các quy djnh ve cong khai, ininh bgch trong hoqt dng cáa 

các cc' quan, td chic, don vi. 

UBND tinh chi dto các s, ban, ngânh, UBND cp huyn tip tiic thirc hin 
tot nhiêm vi1 cãi each hành chInh trong cong tác lãnh d?o,  chi dio, diu hãnh. 
Xây drng và tO ehi.'rc thirc hin tht các van ban quy phm pháp 1ut; nâng cao 
ch&t luang dôi ngQ can bô, cong chirc, viên chic, ngu'?i lao dng, chi1 tr9ng cht 
lu'cing phiic vii cüa bt phn tip nhn và trâ kt qua thu t1jc hành chInh tti co' 
quan hành chInh các cap. 

Vic cong khai, minh bach trong hot dng cüa các Co quan, don vj di.rcc 
thirc hin khá nghiêm tüc, theo quy djnh: cong khai các thu tiic hânh chInh thuôc 

thrn quyn giãi quyt, dy dü, thu&ng xuyên, rö rang, d tip cn khai thác, d 
s1r ding. TIch crc trin khai các phn mm quãn 19 trong quy trInh giãi quyt 
thu tic hành chInh... Các linh vii'c quãn 19 nhà nu'ó'c dixcc thirc hin cOng khai, 
rninh bach nhu: mua sm công, quân 19 dAu tu xây dirng, quán 1', sü' dçing ngân 
sáeh Nhà nuc; quán 19 doanh nghip Nba nuc; quãn 19 và sü' diing dt dai, nhâ 
0'; cOng khai minh bach v y t, giáo dic, khoa h9c - cong ngh; thanh tra, giái 
quyt khiu ni, t cáo, tu pháp, du tu, du th.u. 

2.2.2. Thy'c hin viçc chuyln dO'i vj trI cOng tác cia can bó, cOng chi'c 
Thijc hiên pháp lut v Phông, chëng than-i Lut Phông, Nghj djnh s 

59/2019/ND-CP, ngáy 01/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu vâ 
bin pháp thi hânh Lut PhOng, ch6ng tharn nhüng; trên co sO' do, các Co quan, 
t chirc, don vj chü &)ng rà soát thrc hin djnh k9 chuyn di vj trI cong tác 
dam báo tInh hcip 19, phü hçip vOi näng lirc cüa th'ng cá nhân, nâng cao trách 
nhiêm hon trong cOng tác cua mi cá nhân. Trong kS'  báo cáo các co quan don vj 
cia thirc hin chuyn di 231 can b, cong chü'c, viên chirc theo quy djnh. 

2.2.3. Vai trô trách nhiçm cza ngu'O'i dz'ng dáti 

UBND tinh barn sat các chi do cüa cap trên d trin khai, thirc hiên ni 
dung van ban dn các co quan, don vj; dng thai, thãnh 1p Doãn kirn tra vic 
thirc hin chtrc trách, nhirn v1i, cOng vi do UBND tinh giao, trong dO, chu tr9ng 
kirn tra a các lTnh virc d xãy ra tham nhQng; thông qua cOng tác giãi quyt don 
thi.r khiu nti, t cáo; cOng tác thanh tra, kim tra nhm phông ng11a, phát hin, 
xO' 19 các vu vic tiêu cue, tham nhüng. Trin thai hoan thành các miic tiêu, 
nhirn vi và giái pháp dâ d ra trong k hoch thrc hin Chu'ang trInh hãnh 
dng cüa UBND tinh (ban hành theo Quyt djnh s 146/QD-UBND, ngáy 

15/01/2020); Chuong trInh cong tác trQng tam nãrn 2020 cüa UBND tInh, các 
sO', ban, ngânh vá dja phi.rong trin thai thrc hin các ni dung cam kt cüa 
nguai dO'ng du vâi Ban Thu'O'ng vi Tinh uy nAm 2020; các nhim vi UBND 
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tinh, Chi tch UBND tinh giao, các Thông báo kt 1un và các van bàn hãnh 
chInhkhác. 

2.2.4. Thu'c hiçn các che do, d.inh mtc, tiêu chuán ve tâi chInh và quán I, 
sidyngtâi san cOng 

Giao S& Tài chInh tin hành rà soát, süa di, bô sung, tham miiu van bàn d 
UBND tinh trinh HDND tinh hoc tir mInh ban hãnh các van bàn d hróng dn 
thi hành các quy djnh pháp 1ut lien quan dii ch d, dnh rntrc tiêu chun v tài 
chInh và quân 1, sCr dicing tài san công, thirc hitn quy ch tir kirn tra tài chInh, 
k toán tai  don vj v si.r ding kinh phi ngân sách nhà nuâc theo Quyt djnh s 
67/2004/QD-BTC, ngãy 13/8/2004 cüa B Tài chInh; qua do kjp thi phát hin, 
ch.n chinh các sai phrn; tang ctthng cong tác kirn soát chi ngân sách darn báo 
dung theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

D trin khai 1ira theo diing l trInh Thu tithng ChInh phü quy djnh va to 
diu kin cho các co quan, don vj trrc thuc dja bàn trin khai thrc hin dtu 
thAu qua mng, UBND tinh ban hânh Quyt djnh so 2952/QD-UBND, ngây 
29/10/2019 v vic quy djnh áp dçing d.0 thu qua iing d6i vi gói thu su 
diing vn ngân sách nhà nithc trên dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2019 — 
2020; giao S& K hoach và Dâu tu tiêp tllc phôi hçp vi Trung tarn Dâu thãu 
qua mng quOc gia thuc Cçtc Quàn 1 du thu - B Ké hotch và DAu tu d t 
chrc các khóa dào tao Du thAu qua mang tai  tinh Quáng Trj. 

Nãrn 2020, các ca quan, don vj da phuung dã thi.rc hin 13 cuc kirn tra 
viêc thirc hin các quy djnh v djnh rnüc, tiêu chuân, trong do có 02 vii vi 
phamlO3 ngthi bj phát hin vi pham; vài so tin dâ thu hôi np vào NSNN: 
45.480.000 dng (Báo cáo cia So Lao dç5ng, Thwcrng b/nh & Xà h5i). 

2.2.5. Vic ké khai tài san thu nhp 
Thrc hin Cong van so 1870/TTCP - CIV, ngày 21/10/2019 cUa Thanh tra 

ChInh phU ye vic tO chirc thirc hin kê khai tài san, thu nhp nAm 2019; do do, 
UBND tinh chua t chirc vic kê khai tài san, thu nhp; ngày 30/10/2020, ChInh 
phü ban hành Nghj dnh 130/2020/ND-CP v kiêrn soát tãi san tài san, thu nhIp 
cüa Ngithi có chirc vu, quyn han  trong co quan, t chic, don vj; sau khi Nghj 
djnh s 130/2020/ND-CP có hiu hrc, UBND tinh giao T!ianh tra tinh tham rnuu 
xây dimg k hoach d chi dao  các co quan, don vj, dja phuong nghiem tüc thrc 
hiên. 

2.2.6. Vic tang qua, nhn qua và np igi qua tang 
Vic tng qua, nh.n qua tng và np lai  qua tng luôn dtrc UBND tinh chi 

dao các ca quan, don yj,  các t chirc trin khai thirc hiên theo quy djnh cüa Phip 
lut v PhOng, cMng tham nhQng; trong k' báo cáo, toàn tinh chua phát hin 
trung hçip nào d xCr 1' theo quy trInh. 
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2.2.7. Viçc thyv hiçn cal cách hânh chIn/i và dói mói p/?ucYng thzc thanh 
toán, trá lu'cing qua tài khoán 

UBND tinh dâ chi dao các s, ngành, các huyên, thj xä, thành pM niêrn 
yet cong khai b thu t1ic hành chInh tai  noi tip nhn và trà két qua cho cong 
dan; cp nht dy clü thông tin v chü tri.rang, chInh sách xâ hi ciia tinh trCn 
cng thông tin din t1r tinh Quãng Trj t?i  dja chi www.quangtri.gov.vn  Va cong 
thông tin din tr (cng con) cüa các ca quan, dun vi.  Dn nay, có 100% các ca 
quan, t ch(rc dã áp diing ISO trong quán 1 hành chInh; có 99% các dan vj dã 
thirc hin trà hrang qua tài khoân (huyn dáo Cn Co và mt sO nai viing cao 
chua có h tng k thut tt nên chi.ra trã 1uang qua tãi khoãn). 

2.2.8. Vic tang cu&ng áp dyng khoa hQc, cong ngh trong quán ij, diu 
hành hogt d(3ng cia Co.  quail, to chicc, doii vi 

Các co quan, dun vi dã vâ dang trin khai áp dçtng khoa h9c, cong ngh 
thông tin trong hoat dng, scr ding mng Wan cüa UBND tinh d chia së d& 

!iu, thu din t1r ciia can b cong chirc d trao di thông tin, cong vic. Ngoài ra, 
các dan vj cQng dã xây dirng, ban hành và duy tn thirc hin he tMng quán i' 
cht h.rçrng theo TCVN 9001:2008 và triên khai Iso 9001-2015 trong hoat dng 
di vi các dan vj trên dja bàn tinh. 

2.3. Kt qua phit hin, xii I ham nhüng 
2.3.1. Qua cong tác ly k/em Ira 11(31 b(3 clia CáC Co.  quan, to chá'c, 1o'n vj 
UBND tinh ttp trung chi dao,  don dc các dan vj thuO'ng xuyên tir kim tra 

trong ni b thông qua Ban Thanh tra nhân dan, kirn tra dt xut khi có dãu 
hiu vi phm. Nàm 2020, các co quan, dja phuang, dan vj chua tr phát hin 
hãnh vi tham nhQng. 

2.3.2. KIt qua cOng tác tlzanlz Ira Va i'içc p/wI h&n,  xw lj các V(4 ViC 

I/ian, nhüng qua hoçil d(3ng t/zanh Ira 
Trong nãm 2020, các dan vi trên dja bàn tinh dã tiên hành 33 cuc thanh 

tra kinh t xa hôi tai  39 dan vi theo k hoach: 20 cuôc dt xut: 04 cuôc; Kêt 
thOc thanh tra trirc tip tai  dun vj: 15 cuc; dã ban hành kt 1un thanh tra 25 
cuc; phát hin sal pharn tai  15 dun vj s tin là 2,264 t2  dng; kin nghj thu 
Mi:1,778 t' dng; song, chua xir l vç vic tham nhüng nào qua hoat dng 
thanh tra, kirn tra. 

2.3.3.KIt qua giái quylt klzilu nçii, to CIIO vu vc p/tat Iz&n, xw Ifl I/lain 
n/lung qua giái quylt kizilu n,i, tá cáo 

Các cp hành chInh tren da bàn tinh dà tiêp nhn 1.058 don (cap tinh 85 
don; cAp huyn 875 don; sO', ngành 98 dun), trong do: dun dü diu kin xir I': 
970 dan; qua sang lc dan thuc thAm quyn giái quyt 43 dan, dã giái quyêt 
28/43 don. Trong do lien quan dn tharn nhOng theo báo cáo cOa các da 
phuang, don vj trong kS'  dã tip nhn và xü I' theo thãm quyn 03 don (02 dan 
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t cáo; 01 phán ánh). Ni dung 02 dan t cáo lien quan dn tiêu ci;rc cUa can b 
cong cht'rc trong thi hành nhim vi;i. Kt qua xi:r 1: t cáo dung 01 dan, x& 1 k' 
1ut 01 tnr&ng hçip vói hInh thurc Giáng chüc (theo báo cáo cüa Cong an tinh); 
Oldan mio danh, không giái quyk 

2.3.4. Dieu Ira, truy th, xii xfr các vy f/nun izhüng 

Trong k5', dang tin hãnh diu tra 02 vi theo quyt djnh khâi t vi an, 
kh&i t bj can, ci;i th& 

- Ban hành 01 quyt djnh khói t vi; an "Lam quyn trong thi hành cong 
vi" xây ra trên dja bàn xâ Triu Dai,  huyn Triu Phong; 03 quyt dnh khâi t 
bj can (Quylt dinh s 10/QDKTBC, ngày 02/3/2020 cüa cc' quan Cánh sat diu 
tra Cong an huyn Triu Phong khài t óng V5 NgQC Khoa v tôi "1gm quyn 
trong thi hành cong vy "; Quylt dinh s 1 1/QDKTBc, ngày 02/3/2020 cia cci 
quan C'ánh sat diu tra Gong an huyn Triu Phong kh&i to' Ong Trn Vgng ye 
t5i "1gm quyn trong thi hành cOng vy"; Quy& djnh so' 12/QDKTBG, ngày 
02/3/2020 cia cc' quan Cánh sat diu tra COng an huyn Triu Phong kh&i to' 
ông NguyEn NgQC Thoan v tói "1gm quyn trong thi hành cong vy'). 

- Ban hành 01 quyt djnh kh&i t vi;i an " Tham ô tài san" xãy ra tai  Cong 
ty c phn thi.rang mai Thch Han; 01 quyt djnh khOi t 01 bj can (Quylt a'jnh 
so' 15/QDKTBC, ngày 30/3/2020 cüa cc' quan Cánh sat dku tra GOng an thi xã 
Qudng Trj khói to' Ong NguyEn Dlnh Báo v ti "Tham 0 tài san'). Dâ tin hành 
thu hi vào NSNN s tin 186.735.394 dng. 

2.3.5. KEI qud rà soát, phdt h41n i/tam nhüng qua cdc ho(U d3ng k/uk: 
Không có. 

2.4. Kt qua thanh tra, kiêni tra track nhiiii tku'c hiên pha1) IuIt ye 
phông, chng tham nhüng 

Trên ca sO K hoach thanh tra cUa Thanh tra tinh nãm 2020 ducic UBND 
tinh phê duyt, các dan vl,  dja phuong trên dja bàn tmnh dã ban hành quyt dnh 
K hoach  thanh tra cüa dan vj mInh trong do có các cuc thanh tra vic thrc 
hin pháp 1ut v PCTN, trong k' báo cáo, toàn tinh dä thirc hin 13 cuc thanh 
tra trách nhim thi;rc hin pháp 1ut v PCTN tai  25 dan vj, (Trong do: Các SO, 
ngành 4 cuc/4 dan vj; cp huyn, thj 9 cuc/21 don vj). Qua cong tác thanh tra 
d giüp các lânh do các dja phi.rang, dan vj nâng cao nhn thüc v vai trô, vi trI, 
tam quan tr9ng cUa thu trtrOng các Ca quan, don vj trong vic chp hãnh các chü 
truang, chInh sách cUa Dãng, pháp luat cüa Nba nu&c v cong tác tip cong dan, 
giái quyét khiêu ni, t6 Cáo và PCTN; dng thi, k.jp thai chn chinh nh&ng bAt 
cap, thi&i sot trong cOng tác PCTN và d ra các bin pháp khAc phuc. 

2.5. Phát huy vai trô cüa xä hi, hçrp tác quc t v phông, ch6ng tham 
nhüng 
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Mt trn T quc và các t chirc, doàn th, các Ca quan báo chI, tip tVc 
tIch circ tuyên truyn nâng cao nhn thirc phông, cMng tharn nhüng cho hi 
viên, doàn viên và qun chüng nhân dan. Vn dng nhân dan phi h9p trong 
vic xây drng các quy ch& quy djnh trong chi tiêu ni b; quail 1)2 và sir dçing tâi 
san công; quy ch dan chü... báo dam tInh cong khai, minh bach. 

Nhân dan trén dja bàn tinh có nhiu )2 kin dóng gop, cung cap thông tin, tO 
cáo các sai phirn trong ho?t dng quán 1)2 nhã nuic cüa can b, cong chüc; to 
giác các sai phtm v kinh t vâi ca quan có thm quyn, gop phn ngAn chn, 
dy lài nn tham nhUng. tInh Quang Trj chu'a có các hot dng hcp tác quc t 
v phông, chng tham nhüng. 

2.6. Kt qua thc hin Chin 1u'çc quc gia PCTN dn nãm 2020, K 
hoch thyc thi Cong uóc Lien h9p quc v chng tham nhüng và Chirong 
trInh hành dIng cfla ChInh phü ban hành kern theo Nghj quyt s 82/NQ-
CP ngày 6/12/20 12 

2.6.1. Cong tác c/il dçzo, triên kliai, cy the Izóa, kiênz Ira, itOn ttôc 
Trên Co sà K hoch stS I 26/KH-UBND, ngày 18/01/2010 cüa UBND tinh 

"Thirc hin Chin hxcc quOc gia v PCTN dn nãm 2020", UBND tinh tip tiic 
chi dto các ca quan, dan vj trén dja bàn tinh dy iyitnh tuyên truyn, quán trit 
xay dirng k hoch Va to chác thrc hin Kt 1utn s 21-KL/TW, ngày 25/5/20 12 
cüa Hôi nghi 1n thir 5 Ban chap hành Trung i.rcing Dãng (khOa XI); Nghj quyt 
s 82/NQ-CP ngày 06/12/20 12 cüa ChInh phü trén dja bàn tinh Quáng Tr. Hin 
nay, UBND tinh dang chi dto các cp, các ngành, các t6 chirc, dan vj xây dirng 
K hoach thrc hin giai don III Chin lu'qc Quôc gia ye PCTN cho don vj 
mInh, dng thii rà soát các nhiêm v11 cu th d diu chinh cho phü hçip v9i tInh 
hInh thirc t cüa dja phuong. 

2.6.2. KIt qua t/zrc ii in các nhiin, vy cy I/i ê ma dia pIzirong cia dê ra 
trong kl hoçzc/z cüa mliii, nhzm thyc till chjI !1iic, COng wó'c. 

H.0 h& các cp, các ngành trën dja bàn tinh dA trin khai thirc hin nghiérn 
tñc các nhim v1,i UBND tinh giao v k hoch Chin Ltrçic quôc gia Phông, 
chng tham nhQng dn näin 2020 cüa tinh Quáng Trj, kt qua ci th: Dâ quan 
tam truyên truyn, ph bin giáo dic pháp 1ut v phOng, chng tham nhüng vâ 
nhüTlg tác hi cOa tham nhüng; t?o  diu kin d can b và nhân dan chU dng 
tham gia phOng, chng tham nhUng; tt cã các co quan, don v cp tinh vâ 
UBND cp huyn ban hành Kê hoch thirc hin Chin Irçrc quc gia phOng, 
chng tham nhüng dn nãrn 2020 dng thi t chüc thirc hin a don vj mInh.Các 
ca quan Cong an, Vin kim sat nhân dan, Toà an nhân dan dã tIch cijc diu tra, 
thi,i 1)2 giãi quyt các viii an lien quan dn tham nhüng co ban kp thai. 

III. Danh giá tInh hInh tham nhüng, cong tác phông, chông thani 
nhflng, dy báo tInh hInh trong thOl gian tól. 
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3.1. fánb gilt chung v hiu I,'c, hiti qult cong tác phông, cIiing tham 
nhüng trên các linh vi'c thuIc thãm quyén quän I2 cüa dja phuong 

TInh hInh tham nhüng, din bin ngáy càng phirc tap, tinh vi, khó phát 
hin, xr 1. Mc dü cong tác PCTN ngây càng duçc quan tarn, viêc thirc hiên 
ngày càng quyt 1it; tuy nhiên, kt qua cOn nhiu vn d cAn phlti quan tarn 
nhu: cong tác qultn 1 kinh t& qultn 1 xã hi trong sr vn hãnh cüa nn kinh t 
thj tru&ng con nhiu bAt cap, rnt s can b dãng viên, can bt cong chirc có biu 
hin suy thoái v do dO'c, tu tuàng; vic t1r kiêrn tra, giám sat hoat dng cüa cltc 
t chiirc, don vj chua chtt chë. 

Cong tác PCTN tip t11c cO chuyn bin tIch cçrc, toàn din trên cã 3 mat: 
tuyên truyn giáo dc, phOng ngra, phát hin Va xr 1 tham nhQng. Cltc Co quan 
trong h thng chInh trj du quán trit và chi d?o  thirc hin cong tác tuyën 
truyn, nâng cao nhn thirc v ' thirc và hành vi phOng, chng tharn nhüng. Ni 
dung cong tltc PCTN dã dugc các co quan, don vj, to chirc, dja phu'ong triên 
khai thrc hin và tang cung Cong tác kiênî tra, don dôc viéc thiic hin; d tIch 
circ chi dio cong tác phát hin, xcr 1 cltc vçi vic tham nhüng, gilti quy&t don 
thu, kiên nghj, phân ánh cüa Cong dan v tiêu c1rc tharn nhüng. 

UBND tinh dã ban hành Cong van so 132/TB-UBND, ngày 09/9/2019 
thông báo s din thoi dung day nóng và hp tim din tcr tip nhn thông tin 
phltn ltnh v các vu viêc CO dAu hiêu tharn nhOng; Dng timi, Thanh tra tinh dâ 
däng tlti s din thoi du'ng day nóng vâ hp thir din tr trén trang thông tin 
diên tir cüa Thanh tra tinh (http://thanhtra.quangtri.gov.vnl) d kjp th?i nãrn bat 
thông tin, báo cáo cAp trên biêt, xir 1 theo thâm quyn. 

3.2. So sánh hiêu qult cong tác PCTN k' nay v&i càng k' Ham truóc 
Cltc bin pháp phOng ngira, phát hin tham nhüng ducic các co quan, don vl 

tp trung thçrc hin tIch cuc, tInh hInh trên dja bàn tirong di on djnh so vOi kS' 
tru'âc giám cci th s các vci an vã s6 tin vi phirn 

3.3. Ty' dltnh giá tlnh hInh tham nhüng cüa tinh Qultng Tr diya theo 
cltc tiu chI và cltch tInh diem quy dnh  ti diCu 5, 6, 7, 8, 9 cüa Thông ttr s 
04/201 4/TT-TTCP 

Cong tác PCTN duc tinh quan tam, tuy nhiên, vin chua dáp 1rng s1r kS' 
v9ng cüa nhltn dan. UBND tinh tip tiic don d6c, chi dao  cltc co quan, don vj 
lam tht cOng tltc phông ngira nhArn hn ch ti da các scr  vic có dAu hiu tharn 
nhüng theo quy djnh cüa pháp lust v PCTN. 

3.4. Ty' dltnh gilt mñ'c d hoãn thãnh myc tiêu cüa cOng tltc PCTN 
Cong tác phông: Vê co ban dã thçrc hin và dat  hiu qua tt cOng tác phOng 

ngra nhix cong khai minh bach CáC co ché, chInh sách, djnh nirc chi tiêu, cong 
tltc cái each hành chInh, xây drng và thrc hin quy tAc &ng xO', quy ch chi tiêu 
nôi b. 
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Cong tác chng: D có nhiu bin pháp cci th, kjp thai giái quy& cac vi 
vic t cáo, tin báo ti phrn v tham nhüng; vic thu hM tài san tham nhUng dat 
kt qua tot, song các hành vi tham nhüng vn tim an phirc tp khó kr&ng; vic 
truy to xét xir các vi an con kéo dãi th6i gian. 

3.5. Danh giá nhü'ng khó khän, vtróng mac, ton tii, hn ch trong cong 
tác PCTN 

a) Khó khán, vung mac 
Cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dyc pháp 1u.t v PhOng, chông tham 

nhQng tuy ducc quan tam vá dat  mt si hiu qua nhât djnh, nhung xét v yêu 
câu chung vn con mt s han  ch: thiu tmnh h thng, thiu scr  gn kt, ph6i 
hcTp giQa các cap, các ngânh; nhiu nai chiia thu&ng xuyên, chisa cO scr  tác dng 
lam thay di can bàn nhn thirc, quan dim ccia ngithi dan, doanh nghip vâ can 
b, cong chirc, viên chirc v tham nhüng; vic tham gia cüa các t chii'c xã hi, 
doanh nghip và ngu'i dan trong phông, chng tham nhing vn cOn htn ch. 

Cong tác thanh tra, kiêrn tra thirc hin pháp lut v PCTN rnt s dan vj 
co sO chua dat  yêu c.u, chat 1u9iig kiêm tra, thanh tra chua sâu, khá näng tr 
phát hin tham nhüng trong dan vj chua cao. 

Vic cong khai minh bach, dan chU trong xA hi và trong hoat dng cüa h 

thng quãn 1 nhà nu0c cOn han ch& quyn tip nhn thông tin cüa ngIxi dan, 
doanh nghip chua di.rcc phát huy trên thci'c t. 

Cong tác phát hin tharn nhflng qua thông qua cOng tác tcr  kim tra, thanh 
tra, diu tra, truy t, xét xi.r cOn nhiu han ch. 

b) Nguyen n/ian 
+ Nguyen nhân khách quan: Vic trin khai các bin pháp phOng ngra 

tham nhüng theo quy djnh cüa Lut PCTN nhiu ni dung dOi hOi áp dyng các 
bin pháp tng hçxp, CO lien quan dn quy trInh cüa các vAn bAn pháp lut khAc 
nhau, do do cn cO thai gian nghiên cil'u d trkn khai thixc hin; mt khác, do 

chua có ca ch quy djnh cy th rni quan h phM hçip giQ'a các cp, các ngành, 
các th chüc doân th trong cong tác PCTN dâ lam han  chê dn kêt quA thcrc hin. 

+ Nguyen nhân chü quan: Mt s c.p xy, thu trung Ca quan, dan v van 
chtxa quan tarn dung mirc cOng tác PCTN. 

Mt bô phn can bô, cong chirc thiêu tu du0ng, rèn luyn, Içi dung so hO 
trong quãn 1', ca ch, chInh sAch d thy'c hin hành vi tham nhQng; 1çi dung 
nhim vu duqc giao d nhüng nhiu, vOi vinh; c ' lam trái nhCrng quy djnh, quy 
trInh cOng tác dê v lçi. 

COng tác thanh tra, kini tra cOng vy dôi vOi các ca quan hánh chInh nhà 
nuOc chua ducc tin hành thuOng xuyên. 

3.6. Dir báo tin/i IzIn/i than, izlzüng nhIing t/iáng cuôi nàm 2020 
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Trong tInh hInh hin nay, cn tang cung các giâi pháp phông ngira và du 
tranh ch6ng tharn nhQng ô' moi 1mb vi.xc là c.p bach, nhüng lThh vi7rc, nhóm hành 
vi tham nhQng có khâ nãng d xãy ra nhiu trong thô'i gian tOi nhu: linh virc dt 
dai, du tu' ha thng k thut, mua sm tài san công, các dir an có ngun vn ngân 
sách, djch vii công, tài chInh, thu'ang mai. 

Thai gian qua, UBND tinh d và dang t chirc thçrc hin dng b các giãi 
pháp phông ngra tham nhüng, dã dat  duc nhü'ng kt qua quan tr9ng. Tuy nhiên 
h thng co ch, chInh sách pháp lut v phông, chng tharn nhQng hin nay con 

chixa that dng b, trên mt sé linh virc cOn so ha. Do vy, dir báo trong thai 

gian tâi tmnh hInh tharn nhi1ng s có nhQ'ng din bin phirc tap, tinh vi han, c 

bit là ô' mt s6 linh v1rc nhy cam nhis: du tu' công, xãy dirng co bàn, cong tác 
t chrc, quy hoach can bô, quàn 1 d.t dai, tài nguyen khoáng san. 

IV. Phu'o'ng hu'&ng, nhim vy cong tác PCTN trên dla  bàn tinhi trong 
thOl gian tó'i 

4.1. Tang c.thng cong tác tuyên truyn, quán trit các van bàn chi do cüa 

Trung u'ong và Tinh üy v& cong tác PCTN; trin khai d.y dü, kjp thai các van 
bàn chi dao  cüa Dãng, Nhà nuôc và các cp có th.m quyn v PCTN; K hoach 
s 4807/KH-UBND, ngây 17/10/2019 thirc hin D an tuyên truyn, pM biên, 
giáo dic pháp 1ut v phông, cMng tham nhüng giai doan  2019 - 2021 närn 
2020 trên dja bàn tinh Quang Trj. 

4.2. Chi dao  các dja phuong, don vj trén dja bàn tinh trin khai, thi hânh 
Luât Phông, ch6ng tham nhüng näm 2018 vâ các van bàn hu'ang dn thi hành 
Luât. 

4.3. Thirc hin dng b các bin pháp phOng ngüa tham nhting. Thu'O'ng 

xuyên lam t& cong tác giáo diic, chInh trj, tu tt.rang, do dirc, tác phong lam vic 

cUa can b, cong chirc, viên chirc. Chü tr9ng cong tác thanh tra, kim tra trách 

nhirn cüa nguai düng d.0 cp üy, chInh quyn di vOi cong tác PCTN. 
4.4. Chi dao  các co quan, don vl tang cu'ang cOng tàc tin  kim tra, giám sat 

ni b trong vic chip hành cac quy djnh v PCTN và thanh tra, kirn tra trách 

nhim ngtthi dtrng d.0 di vai cong tac PCTN; giãi quy4t kjp thai don thu' khiu 
nai, t cáo lien quan dn tham nhUng; th l nghiêrn minh các cá nhân, don vj, t 
chirc vi pham pháp 1u.t v PCTN. 

4.5, Dy rnanh  cái cách hành chInh, darn bào tInh cong khai, minh bach  các 
thu tinic  hành chInh; chü tr9ng dào tao  di ngU can b, cOng chtrc, viên chi.'rc v 
chuyên mOn nghip vii; nâng cao nhn thirc chInh tr, phârn cht do dirc, thai d 
phc vii. 

4.6. T chtrc thinc hin t& các van bàn cüa Trung uang, van bàn huâng dn 
thuc hiên cüa dja phuo'ng v PCTN. 
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4.7. Tip tiic chi &io các co quan, dja phng don vj ph& hçip vol các ban, 
ngành cüa Dáng, Mt trn t qu& Vit Nam và các th chOc doàn th trén dla 
bàn tinh, lam t& cong tác t chi:rc tip cong dan phiic vii D.i hi Dâng b các 
d.p và Dai  hi  Dai  biu toàn qu6c l.n thO XIII cüa Dâng theo K hoach si 
3869/KN-UBND, ngày 26/8/2019 cña UBND tinh. 

4.8. Tham muu UBND tinh t chrc trin khai Nghj djnh s 130/2020/ND-
CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh Phü ye vic Kiêm soát, tài san, thu nh.p cüa 
ngLthi có chüc vi, quyn han  trong Ca quan, t chcrc, don vj. 

Trên day là tInh hInh, kt qua thirc hin cong tác phông, cMng tham nhng 
nàm 2020 trên dja bàn tnh, Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj báo cáo HDND 
tinh theo quy djnh./. 

Noi nh?mn: 
- Thtrông trrc Tinh üy; 
- ThLrrng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInhTinh üy; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Liru: VT, NC (15b).  it' 

Vô Van Hirng 
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Mu 3a 

Iu yE CONG TAC PHONG, CHONG TI-I AM NHUNG 
(s 1iu Näm 2020) 

'BC-UBND  ngàyJ9háng  II nàrn 2020 cza UBND linh Quang Tn) 

MS NQI DUNG DV 
TiMI 

SO 
LIEU 

CHINH SACH, PHAP LUT 
I S6 van bàn ban hânh mâi d thrc hin Lut PCTN và cac van bàn htràng dn thi 

hành Lut PCTh 
VAn 
ban 

135 

2 S6 vAn bàn dtrçyc sira d6i, b6 sung d thrc hin Lust  PCTN và các vAn ban huàng 
dan thi hành 

VAn 
bàn 

04 

TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DUC PHAP LUAT yE PCTN 
3 S ltrçrt can b, Cong chrc, viên ch(rc, nhân dan tham gia các lap tp htin, quán 

trit pháp luât vô PCTN. 
Lut 
ngtthi 

775 

4 S6 lap tuyén truyn, quán trit pháp lust v phông, chng tham nhüng duçic t6 
chCrc 

Lap 09 

5 S6 Iuvng du sách, tài lieu v pháp luât phông, chng tham nhOng dtrcic xut bàn Tài 
I iu 

THVC HJIN CAC BIEN PHAP PHONG NGUA THAM NUUNG 
C'ông kiuti, mini: bich Irong hoit dng cáo co qian, tj cluc, doii vj ('g9i 
chung là d071 vj) 

6 So c uan, t chirc, dan vj dtrçic kim tra vic thrc hién các quy djnh v cOng 
khai, minh bach 

CQ, 
TC, 
DV 

25 

7 S ca quan, t chro, dan vi b phàt Iiin có vi phrn quy djnh v cOng khai, rninh 
bach hoat dng 

CQ, 
TC, 
DV 

0 

Xây d:rng và thtc h4n cdc chi d, a'jnh mác, lieu chutn 

8 So vAn ban v ch d, dinh mrc, tiéu chun d dtrçic ban hành mài VAn 
bàn 

05 

9 S vAn ban ye ché d, djnh rnrc, tiêu chuân dA dtrçc süa dOi, bô sung cho phü 
hcip 

VAn 
bàn 

02 

10 S6 cuc kim tra vic thrc hin các quy djnh v ch d, djnh mtirc, tiêu chuAn Cuc 13 
II S vi vi phm cáo quy djnh v ch d, djnh mCrc, tiéu chun dA dtrqc phát hin 

và xcr Jy 
Vi 02 

12 S ngtthi b phát hin da vi phm các quy dinh v ch d, djnh mr; tiêu chun Ngtr&i 03 
13 S 6  ngthi vi pham các quy djnh v ch d& djnh mCrc, tiêu chuAn dA bj xcr I k- 

luât 
Ngthi 0 

14 S6 ngu0i vi phm cáo quy djnh v ch dO,  djnh mirc, tiéu ohun dA b xcr 1 hinh 
sr 

Ngithi 0 

15 T6n giá trj cáo vi pham v ch dO,  djnh rncrc, tiu chuãn dirçic kin nghj thu hi 
và bôi thi.thng (nu là ngoai t, tài san thI quy dôi thành tin). 

Triu 
dông 

45,48 

16 Tng giá tr vi pham ch dO,  djnh mrc, tiêu chuAn dA dtroc thu hi và bi lhithng Triu 
dOng 

45,48 

17 s6 nguôi dA nOp lai qua tng cho dan vj Ngtthi 0 
18 GiA tr quA tang da duçrc nOp ii (Nu là ngoi t, tài sAn tlii quy dM thAnh tin) Triti 

dong 
0 

Thy'c hin quy lâc :iig xá; cluiyên ã'ôi v//rI cong Mc cáo cdn b5, cOng chác, 
viCn chác 
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19 s6 cc quan, t chCrc, don vi d duc kim tra vic thrc hiên quy tc ring xr cüa 
can b, cong chirc 

CQ, 
IC, 
DV 

27 

20 S can b, cong chcrc, viôn chCrc vi pham quy tAc rng x!:r, quy t&c do drc ngh 
nghip d bj xir l 

NgLri 0 

21 s6 can b, cOng clnrc, viên chCrc dtrcic chuyn di vj trI cong tác nhm phông 
ngra tham nhüng 

Ngithi 231 

Thrc hi?n các quy dinh vt ininh back thi san, thu nhlp 0 
22 s6 ngi.thi dLrçic xac minh vic kê khai tài san, thu nhp NgLr&i 0 

23 S ngithi bj k& lun ké khai khOng trung thrc NguOi 0 

Track nh&m câa ngwô'i dãng du các co qua!:, i chá'c, do,: vj khi t x6y ra 
tizam nhüng 

0 

24 S1  ngtthi ding du bj kt 1un là thiu trách nhim d xy ra hành vi thain nhung NgLri 0 
25 S ngtthi d(rng du d b xCr ( hinh sr do thi&i trách nhim d xy ra hành vi 

tham nhüng 
Ngithi 0 

26 S ngtthi dáng du bj xü l' k' lut do thiu trách nhiêrn d xãy ra tham nhüng NgLrOri 0 
Cdi each hank chInk, d61 rnói cong iigh quail ij à ph:roizg thác than!: loan 

27 S co quan, t chüc dA ap dirng ISO trong quãn l hãnh chInh CQ, 
IC, 
DV 

127 

28 TS'  l co quan, t chCrc dà chi trà Itrcrng qua tài khoãn trén t6ng s co quan, don vi 
trtrc thuc 

% 99% 

PHAT HIN CAC VIJ VIC THAM N}IUNG 03 
Qua vic t(r kirn Ira nôi b t'11 

29 S vu tham nhcing dä dtrqc phát hin qua vic tr kim tra nOi  b Vi 01 

30 s6 di tucing cO hành vi tham nhüng duqc phát hin qua vic tr kim tra ni b Ngtceri 01 

Qua ho('zi dng i/ian!: ira 01 
31 S6 vi tham nhüng duqc phát hin qua cOng tác thanh tra Vu 01 

32 S di tuvng có hành vi tham nhng b phát hin qua cong tác thanh tra Ngtri 01 

Qua cong ide giái quyit kl,ieAu  ugi, t cáo 
33 S don t cáo v tham nhiing thuôc thm quyn giãi quy& cCia các co quan, t 

chfrc 
Dan 0 

34 6 don t6 cáo v tham nhüng cia duc giãi quyt Dn 0 

35 S vi tham nhüng dtrqc phát hin thông qua giâi quyt khiu nai,  t cáo V 0 
36 • So doi tuvng cO hanh vi tham nhung b phat hiçn qua giai quyet khieu nai, to cao NgLràri 0 

Qua diu Ira I5iph9rn 01 
37 S vu an tham nhOng (thuôc phm vi quãn l) cia du-çic co quan chirc iiäng khài t6 Vu 01 

38 S Mi tuvng  tharn nhüng (thuc phm vi quán 1') ciA bi co quaii chic nAng khi 
tO 

Ngu&i 03 

XIYLCACHANHVITHAMNHUNG 01 
39 S6vu an tham nhüng cIA dixa ra xét xCr (dja ,ohuvng thong kê kit qua xét xzr so' 

thdrn cza ba an; bç5, ngành thông ké iheo kêt qua xét th so' ththn clói vói cdc vu 
an xáy ra trongphQrn vi quán l Irrc tiêp) 

Vu 01 

40 S d6i ttrcrng bj kt an tham nhQng (dja phtrcrng Ihng Ice kit qua xét th so' thdm 
cüa toà an; b, ngành thông Ice theo IcCt qua XCt xü so' thd,n dôi v&i các vi an xáy 
ra trongphgrn vi quán 1j tryc liep) 

Ngui 0 
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41 Trong do: + S dM tuqng pham tôi tham nhOng It nghiêm trQng; Ngtr&i 05 
42 + S di ftrcmg phm ti tham nhUng nghim tr9ng; Ngtr&i 0 
43 + S d6i ttrclng phm ti tham nhüng rt nghiérn trong; NgLri 0 
44 + S di ttrcing pham tii tharn nhing dc bit nghi€rn trong. NgLr&i 0 
45 S6 viii vic tham nhüng dã duçc xr I' hành chInh Vi 03 
46 S6 can b, cong chirc, viên chrc bi  xir l k' Iut hành chInh v hành vi tham 

nhüng 
NgLri 02 

47 S6 v vic tham nhüng dâ dtrçjrc phát hin, dang di.rçic xem xét d xCr l (chtra Co 
két qua xcr Is') 

Vii 0 

48 S6 d61 tuvng tham nhing d di.rqc phát liién, dang dtroc xern xét d xci 1 (chtra 
cO k& qua xcr Is') 

Ngtri 0 

Tài san bj tham n/sung, gay thief hzi do i/ian: nhâng dii phdt hin dwçc. 186,7 
49 + Bang tin ('tidn Vit Nam + ngoczi te, tài san khác dircic quy ddi ra tiJn Vit 

Nam) 
Triu 
d6ng 

186,7 

50 +tdaj in2  0 

Tàisán i/ian: nl:ung, gay iI:içi hal do i/ia,,: iii: ring M thr',c i/zn /iôi, Ii tltirôizg 0 

SI + Bang tin 'tin Vit Nam + ngoi t, tài san khác dwic quy di ra 1in Vit 
Nain) 

Triu 
ding 

0 

52 +/dai in2  0 

Tài san thai,, izhflng, gay ih&t hçü do than: nhiing khôizg the thu /:i, k/sIc 
phyc dwic 

0 

53 + Bang tidn (tin Viii  Nain + ngogi t, tài san khác duqc quy d61 ra tin Viii 
Nam,) 

Triêu 
dOng 

0 

54 +Dltã'aj m2  0 

Bão q isgw?ri tI cáo, p/zái h4?n i/urn: nhüizg 
55 S ngithi t6 cáo hành vi tham nhüng dâ bi trã thu Ngtr&i 0 

56 S6 ngtr&i t cáo hành vi tharn nhiing cia dtrorc khen, thixàng, trong 
do 

Ngtrâi 0 

+ Tng Bang khen cüa ThU tuàng Chinh phci 0 
+ Tng Bng khen cUa B, ngành, cija phtrcmg 0 

+TngGiykhen 0 

57 S6 ngui bj tam  dinh chi cong tác, t?m  chuyn vi trI cOng tác khác do vi pham 
pháp 1ut lien quan den tharn nhung 

Ngtrii 0 

58 S6 ngtr&i bj tam  dinh chi cOng tác, tarn  chuyn vi trI cong tác sau dO dtrqc k& 
lun là CO hành vi tham nhUng 

Ngui 0 

59 s6 ckm yêu cAu ca quan nhà nuOc giãi trInh theo quy djnh cCia Nghj djnh 
90/20131ND-CP 

Don 0 

60 S don yéu câu giâi trInh dci diu kin d co quan nhà nLrâc giái trInk Don 0 

61 s6 don yêu cAu cia dl.r9c giái trinh Don 0 
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Mu 3b 
SACH 
TRONG KY (Nãm 2020) 

thán 11 nàrn 2020 cüa UBND tinh 0uãn2 Tn 

CACV 
(Kern theo Báo cáo sd 

TT Ten vu t ci ..__   . 19, 
giai quyet 

vII vic 

Tom tat noi dung vu vice 
v! xay rasr- 

vic 

01 

T6 cáo 
cUa cong 
dan có 
hành vi 
nhn Igi 
Ich 4t 
chat cUa 
cá nhân 
thuOc 
phm vi 
quãn 19 
cüa minh 

PhOng PCO3 — 
Cong an Tinh 

Cong an 
Tinh 

Qua giái quyêt doll to cáo c1a Cong dan, 
phát hin PhO DOi  tnthng PCO3 CO hành 
vi nhn 1çi Ich 4t chat cUa cá nhân thuc 
phm vi quãn 1)" cüa minh, vi phm quy 
djnh ti diem b, khOa 12, Muc II Phi 1ic 
kern theo Thông tu 49/2019/TT-BCA 
ngày 15/10/2019 ye vic quy djnh xCr 19 
k91ut CBCS và vi phm quy trinh , quy 
chê lam vic cüa CBCS CAND. 
Xi:r 19 k5' Iut vâi birth thCrc : Giáng chüc 

02 Vii "tham 
ô tài san" 
xãy ra ti 
Cong ty 
Co phân 
thtrctng 
mi Thch 
Han 

Cong ty C6 
phn thung 
mai  Thach Han 

C quan 
Cãnh sat 
diêu tra 
COng an Thj 
xâ Quang trj 

Ngày 12/02/2020, C quan Cong an Thj 
xà Quâng trj tiOp nhn ho s vii  an hInh si 
thuOc thâm quyên theo Quyet djith so 
01/QD- VKS-P3, ngày 10/02/2020 cüa 
Vin kiêm sat nhân dan tinh Quang trj 
Qua trinh dieu tra lam rO , ngày 
30/03/2020 Cong an thi xä Quáng trj dà 
ban hành quyet djnh khâi to bl can dOi vói 
Nguyen Dinh Bão ( Sinh näm 1988, trü ti 
Vinh HOa, Vinh Iinh, Quâng tn). 
So tài san thit hai: 186.735.394 dông ( tài 
san thu g&i, thu hôi: 186.735.394 dOn). 

03 " Lm 
quyên 
trong thi 
hânh Cong 
vu" 

xä Triu Di, 
huyn Triu 
Phong; 

COng an 
huyn Triu 
Phong 

Ban hành 01 quyêt djnh khôi t6 vi an 
Lam quyên trong thi hành cong vii" xày ra 
trén dja bàn xä Triu Di, huyên Triu 
Phong; 03 quyêt dnh khôi to bj can 
(Quyêt djnh so I 0/QDKTBC, ngày 
02/3/2020 cüa c quan Cãnh sat diêu tra 
COng an huyn Triu Phong khi tO ông 
VO Ng9c Khoa ye ti "1?m quyên trorig thi 
hành cong vii"; Quyet djnh so 
I 1/QDKTBC, ngày 02/3/2020 c1ia ccx quan 
Cãnh sat diêu tra Cong an huyn Triu 
Phong khôi to ông Trân Vcng ye ti "I?m 
quyên trong thi hành cong vi"; Quyét djnh 
so 12/QKTBC, ngày 02/3/2020 ccia ccx 
quan Cânh sat diêu tra Cong an huyn 
Triu Phong kh&i to Ong Nguyn Ng9c 
Thoan ye tii "lnl quyên trong thi hành 
cong vi"). 
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