
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET  NAM 
TINH QUANG  TRI Dc Ip — Ttr do — Hinh phüc 

S&.46/BC-UBND Quáng Trj, ngàyJLiháng,,g4  nám 2022 

BAO CÁO 
A S Cong tac phong, chong tham nhung nam 2022; 

Phiro'ng hir&ng, nhim vi nám 2023 

Thirc hin Nghj quyt s 174/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ye kê hoch to chüc các k5' h9p thisng 1 Hi dOng nhãn dan tinh 
nàm 2022; Cong van so 271/HDND-TTCTDB ngày 10/10/2022 cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye rà soát ni dung trInh k' hçp thu 13 HDND tinh, Uy ban nhân 
dan tinh báo cáo kêt qua cong tác phông, chông tham nhüng (PCTN) nàm 2022; 
phirang hu&ng, nhim vi nãm 2023, nhu sau: 

I. KET QUA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
1. Kt qua cong tác lãnh do, chi do vic thrc hin các quy dlnh  cüa 

pháp 1ut v phông, chng tham nhüng trong phm vi trách nhim cüa dja 
phiro'ng; vic quán trit, tuyên truyn, ph bin các chü trm:rng, chInh sách, 
phap 1uit ye PCTN. 

a) Cong tdc ldnh dzo, clii dzo, ban hành van bàn, hithng dan triên k/ia! 
thrc hin các van bàn quy phim pháp lufl, van bàn chi dio, diu hành cüa 
cap trên trong cOng tdc PCTN. 

Thirc hin Lut Phông, chông tham nhüng näm 2018; Nghj djnh sO 
59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành Lut Phông, chông tham nhüng; Nghj djnh sO 130/2020/ND-
CP, ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nh.p cüa ngxi có 
chüc vçt, quyên hn trong ca quan, to chüc, dan vj và thrc hin yêu câu cüa Ban 
Chi dao  phông, chOng tham nhüng, tiêu cixc tinh QuãngTrj, UBND tinh dA kjp 
thai ban hành các Kê hotch, Cong van chi do các Sâ, ban, ngành; UBND các 
huyn, thj xã, thânh phô; các dan vj sr nghip cOng 1p thuc UBND tinh; các 
doanh nghip Nba nuOc thuc thâm quyên quán l cüa UBND tinh, tO chüc triên 
khai thirc hin nghiêm các chü trucing cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà 
nrn9c ye cOng tác PCTN ti các ca quan, to chuc, don vi, dja phuang mInh: 

Trong k' báo cao, cac cci quan, dan vj, djaphuang trong tinh ban hành 
mâi 288 van bàn lien quan den cOngtác phông chông tham nhQng theo các lTnh 
vrc phãi cOng khai quy djnh tii diêu Miic 1, Chirong II, Lust Phông, chOng 
tham nhQng.1  

'Mt s6 Vn bàn chi do thc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v phông, chng tham nhüng nhtr: 
- Quyt djnh s6 3749/QD-UBND ngày 25/11/2021 v phé duyt k hoach thanh ti-a nãm 2022 cüa Thanh 

tra tinh. 
- K hoach s6 209/KH-UBND ngày 28/12/202 1 trién khai thirc hin Chi thl S6 11-CT/lU ngày 

08/11/2021 cüa Tinh üy Quàng TrI ye thng cuOng sir lãnh dao cüa các cap üy Dàng dôi vci cong tác ni chInh và 
cài cách tir pháp trong tInh hInh mài. 

- K hoach s6 21 1/KH-UBND ngày 29/1212021 rà soát vn bàn quy pham pháp Iut nAm 2022 trén dja 
bàn tlnh Quàng Tn; 
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b) Cong Mc clii dzo,  trkn khai, kkm tra, dOn dñc vic 1hrc hin C'lziln 
lwic quEc gia ye PCTN và các nh&m vy, chu'ong trinh cOng lác cüa Ban ('hi 
dzo Trung wo'ng ye PCTN. 

Thirc hin Nghj quyêt so 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 cüa ChInh phü ban 
hành Chiên hxçic quôc gia phông, chông tham ihüngvà Chuong trInh barth dng 
cUa ChInh phU ye PCTN, UBND tinh luôn barn sat nhUng nhim vii, giài pháp 
de länh dao,  chi  dao  cac cap các ngành tang cumg các bin phap phông ngüa, 
ngän chn tham nhüng; kiên quyêt phát hin và xü l trit dê, nghiêm minh 
nhüng hành vi tham nhflng diing quy djnhpháp lut, dam bào tInh giáo diic, ran 
de; dã to chrc tuyên truyên Chiên hrçic lông ghép vâi Lut PCTN và các quy 
djnh cüa ChInh phü, B, ngành Trurig rnmg Vé Cong khai, minh bach  trong các 
lTnh vrc. 

c) To chá'c b3 may, phân cOng trách nh4m tO chá'c thrc hin trong 
cong Mc PCTN; tInh hInh ho,t d5ng cüa cdc cc' quan chuyên trách ye FCTN 

Thanh tra tinh là Co quan tham muu, ghp vic cho UBND tinh ye cong 
tác PCTN; Thanh tra các s&, ban, ngành, huyn, thành phô, thj xA là cci quan 
tham muu, giüp vic cho các sâ, ngành, UBND cap huyn ye cong tác PCTN; 
các co quan tu pháp thirc hin vic diêu tra, truy to, xét xir các vi an tham 
nhQng. Thanhtra tinh dä to chi'rc riêng rnt phông nghip vi có chüc nàng quãn 
1 nhà nithc ye PCTN. TInh den thyi diem hin nay, h thông to chüc cüa ngành 
Thanh tra tinh Quãng Trj gôm có: Thanh tra tinh; Thanh tra 16 sâ, ngành và 
Thanh tra 09 huyên, thj xã, thành phô; các don vj không có to chirc thanh tra thI 
di.rçic phân cong cho Ban Thanh tra nhân dan hoc ci'r can b kiêm nhim thc 
hin Cong tác PCTN a don vj. To chüc b may cüa các co quan có chüc näng 

- K hoach s 2121KH-UBND ngày 29/12/2021 thc hin cong tác kim tra, xü 1 van bàn quy pham 
phap 1ut näm 2022 trén dja bàn tinh; 

- K hoach so 213JKH-UBND ngay 29/12/2021 thrc hin cong tác quàn 1' xr 1y vi phm hành chinh nAm 
2022 trên dja bàn tinh Quãng Trj; 

- K hoach sO 214/KH-UBND ngay 29/12/202 1 thrc hin cOng tác pháp ch nm 2022 trén dla  bàn tinh; 
- KE hooch sO 204/KH-UBND ngày 24/12/202 1 v kO hoch cài cách hành chInh nhà nc tinh Quang Trj 

nãm 2022; 
- K hoach sO 01/KH-UBND ngày 03/01/2022 phOi hçip tip cOng dan phic vi,i tht diicmg ljch nm 2022 

và tët nguyen dan Nhâm Dan trên dja bàn tinh Quáng Trj. 
- K hoach sO 03/KH-UBND ngay 05/01/2022 v cong tác phOng, ch6ng tham nhUng näm 2022 trên da 

bàn tinh; 
+ Cong vAn sO 58/tJBND-NC ngày 06/01/2022 v vic frin khai thrc hin Nghi djnh sO 134/2021/ND-

CP ngày 30/12/2021; 
- K hoach sO 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 v vic hO trçl pháp 1' cho doanh nghip nhO và vfra trén 

dja bàn tinh Quàng Trj nAm 2022; 
- Chi thj sO 0 1/CT-UBND ngày 14/01/2022 V0 vic tO chUc tOt nguyen dan Nhâm DOn nAm 2022; 
- KO hoach sO 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 V0 vic kiOm tra vic chOp hành k' ctrang, k' 1ut hành 

chinh trong các cci quan, dcm v,dIa phwng thuc tjnh Quàng Trj nAm 2022; 
- Quy0t djnh sO 644/QD-UBND ngày 28/02/2022 phO duyt kO hoach xAc minh tài san, thu nhp nAm 

2022 trén dja bàn tinh Quàng Tn. 
- Quy0t djnh sO 1564/QD-UBND ngày 14/6/2022 cOng bO danh m%lc thO ti,ic hành chinh thuc pham vi 

quàn 1 cUa Thanh tra tinh Quáng Tn. 
- Cong vAn sO 478 1/UBND-NC ngày 30/9/2022 cUa UBND tinh V0 vic tAng ci.r?mg, nâng cao hiu Ii,rc, 

hiu qua cOng tAc PCTN trén dja bàn tinh. 
- Cong vAn sO 5514/UBND-NC ngay 0 1/11/2022 cOa UBND tinh ye vic tniOn khai các nhim vij, giãi 

pháp vO cong tác PCTN, tiêu cuc trên dja bàn tinh trong thi gian tài. 
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PCTN dâ tüng biióc duçic kin toàn, trng buâc dáp l'rng yêu cu. Tuy nhiên, hrc 
lucTng cong chirc lam cong tác PCTN con móng, tInh chuyên nghip không cao, 
chua có tInh dc 1p  cüa co quan thic hin nhim vi PCTN nên chua t?o  ra hiu 
qua lan. Ngoãi ra, djnh kS'  hang qu', Ban Ni chInh Tinh üy dã chü dng tham 
muu Thu&ng tr1rc Tinh üy to chüc giao ban vri các cci quan trong khOi Ni 
chInh de dánh giá két qua hoat dng phOi hqp, trong do chü trçng vic nâng cao 
hiêu qua xtr l các vigi vic, v11 an tham nhüng theo quy chê ma các co quan dã 
k kêt. 

d) Các hlnh thá'c cy the itâ durc thy'c hin dê qudn tr4t, tuyên truyn, 
phô biEn chü tru'o'ng, chInh sad,, p/lap luçit ye PCTN. 

Cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo dijc ye PCTN thrçc UBND tinh chi 
do triên khai thirc hin nghiêm tue gän vOi vic "Hçc tp và lam theo tu tiRing, 
do dirc, phong cách Ho ChI Minh" theo tinh than Chi thj so 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cüa B ChInh trj dê giáo dic, phOng ngüa, gop phân hn chô tham 
nhüngphátsinh; 

Thuc hin chi dto cüa UBND tinh, Thanh tra tinh dä phôi hqp vai Dài 
Phát thanh Truyên hInh tinh, Sâ Tii pháp dê xây drng, phát song các chuyên dê 
ye PCTN; thiRing xuyên theo dOi, nghiên thu, giâi dáp nhUng vuâng mac trong 
vic thirc hin pháp 1ut ye PCTN; dàng tài các van ban cüa Dáng, Nba nirâc len 
Cong thông tin din tü cüa Thanh fra tinh (http://thanhtra.quangtri.gov.vn/). Sâ 
Giáo dic và Dào to tiêp tiic ctixa ni dung PCTN vào giãng dy ti các co s& 
giáo diic, dào to dã duqc các giáo vien, giãng viên, hçc viên, sinh viên và hçc 
sinh tiêp nhân tIch c1rc, gop phân nâng cao kiên thüc, thirc trách nhim ye 
PCTN. Ben cnh do, thirc hin Chi.nmg trInh cOng tác trçng tam cüa Lien doàn 
Lao dng tinh và các S, ban, ngành, don vj trên dja bàn tinh, Thanh tra tinh d 
cü Lânh dao  tham gia báo cáo viên giai thiu mt so van ban cüa Dâng trong 
cong tác phOng, chông tham nhfing tiêu crc và pháp 1ut ye PhOng, chông tham 
nhüng. * 

Trong kS'  báo cáo, toàn tinh dã to chac 15 lap tuyên truyên ye PCTN cho 
1.225 luçit ngi.thi. 

2. Kt qua thic hin các bin pháp phông ngtra tham nhüng trong co' 
quan, t chü'c, don vi. 

a) Kit qud thy'c hin cong khai, minh bycli ye to cháv, /zo,t d3ng. 
Các co quan, don vi, dja phixong trên dja bàn tinh day mnh cong khai, 

minh bach các ho?t  dng cüa co quan, don vj theo quy djnh cüa Lut PCTN gän 
vâi cài each thu ti1c hành chInh, trong dO tp trung cong khai a các lTnh we dê 
xày ra tham nhüng nhiz: cong khai các thu tiic hành chInh, Cong khai vic phân 
bô, sü diing ngân sách Nhà ni.râc, cong khai mua sam tài san công, cOng khai 
yiêc tuyn diing, diêu dng, luân chuyên can bO,  cong chirc, yin chi'rc và các 
chInh sách xã hi...; tang ciRing phân cap quân 1 cho các cap, các ngành; giao 
quyên tir chü, tir chju trách nhim cho các co quan hành chInh, các don yj sij 
nghip, các to chirc kinh tê. Trong k' báo cáo các co quan d thirc hin 51 cuc 
kim tra y cong khai, minh bach trong hot dng, gop phân yào yiêc phOng 
ngüa tham nhüng phát sinh. 

b) Kt qua xây dyng và t/,rd hin djnh mac, lieu c/,uân, chê d3. 
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Trong k' báo cao, các cp, các ngành dã ban hành mói và sira cti, b 
sung 217 van bàn lien quan den các ché d, djnh mi'rc, tiêu chuân. Ngoài ra, các 
ca quan, dan vj dA tIch circ rá soát, süa doi, bô sung quy chê chi tiêu ni b, các 
quy djnh ye ché d, djnh müc, tiêu chuân trén các lTnh virc tài chInh, dâu tu xây 
drng, quán 1, sr diing tài san công, giá giao dat, chuyên nhuqng quyên s1r diing 
dat. 

Djnh kS',  S& Tài chInh báo cáo kêt qua thirc hin Nghj djnh s 
13 0/2005/ND-CP va Nghj djnh so 117/2013/ND-CP theo quy djnh; báo cáo tInh 
hInh thrc hin chê d tr chü ye tài chInh näm 2022 cüa dan vj sir nghip cong 
1p trén dja bàn tinh; dOng thai, trrc tiêp hung dan các Sâ, ban ngành xây drng 
danh m1ic djch vi sir nghip công; xây drng dan giá djch vij cong và phucmg an 
giao quyên tir chü don vj sir nghip theo Nghj djnh so 16/2015/ND-CP và Nghj 
djnh so 141/2016/ND-CP; thirc hin thanh quyêt toán ngân sách 11am 2021 theo 
Thông tis so 137/201 7/TT-BTC cüa B Tài chInh. 

Trong k' báo cáo, các Co quan don vj dã thirc hin cuc kiêm tra 81 dcm 
vj vic thirc hin djnh müc, tiêu chuân, chê d trong co quan, dan vi, dla 
phuang; qua kiêrn tra dã kjp th?yi chân chinh thiing thiêu sot trong viêc thuc 
hin các tiôu chuân, chê d, djnh müc theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 

c) Kit qua thrc hin quy tc áng xü' cáa ngithi có chá'c vi quyn hin. 
UBND tinh dã quán trit, to chüc thrc hin nghiém tüc các van bàn cüa 

Thu tung ChInh phü: Quyêt djnh so 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 ye vic 
phê duyt Dê an van hóa cong vçi, Chi thj so 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 tang 
cring k 1ut, k' cuang trong các co quan hành chInh nhà nuóc các cap; Cong 
din so 724/CD-TTg, ngày 17/6/2019 ye vic tang cung các bin pháp phông 
ngl'ra tiêu circ, tham nhüng trong hoat  dng cong vii và Chi thj so 769/CT-TTCP 
ngày 17/5/2019 cüa Tong Thanh tra ChInh phU ye vic tang cung k' 1ut, k 
cuo'ng hành chInh dôi vói cong chüc, yiên chüc ngành Thanh tra. Dä ban hành 
Quyet djnh so 471/QD-UBND ngày 09/2/2022 ye vic thành 1p Doàn kiêm tra 
vic chap hành k' cuong, kS'  lut hành chInh ti các ca quan, don vj, dja phuong 
thuôc tinh Quáng Trj, qua kiêm tra, da sO các co quan, don vj chap hành tot k' 
lut, k' cuong hành chInh, tuy nhiên vn cOn mt so CBCC chap hành chi.ra 
nghiêm ye th?ii gian lam vic, Doàn kiem tra cia kjp thai nhac nh6, chan chinh. 

d) Kit qua thrc h&n  chuyên dôi vj tn cong tác cüa ngwô'i có chá'c vi,, 
quyên hçzn. 

Thirc hin Lut PCTN näm 2018 và Nghj djnh sO 59/2019/ND-CP ngày 
01/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiet mt so dieu và bin pháp thi hành 
Lut PCTN, các co quan, don vj, dja phiiong cia trien khai th?c hin; kêt qua 
trong kS',  toàn tinh chuyên dôi 189 ngu1i. 

d) Kêt qua thtc hin cái cách hành chInh, á'ng ding khoa h9c cOng 
ngh trong quán Ij và thanh toán khOng dàng tiên mat. 

- Thrc hin Kê hotch sO 204/K}1-UBND ngày 24/12/2021 ye Kê hoach 
Cãi cách hành chmnh nhà nuOc tinh Quang Trj näm 2022, các co quan, don vj, 
dja phuong tip Wc t chiirc thirc hin các nhim v11 duqc phan cong theo dung 
tin d và dam báo chit h.rgng. Dn nay, 21/21 nhim v1i dâ &rc triên khai thirc 
hin dÀy dü theo dung ke hotch. 
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- Vic thire hin các thu tue hành chInh cong khai, minh bach, dã to diêu 
kin thun igi cho nguôri dan, doanhnghiêp trong vic thirc hin thU t11c hành 
chInh; nâng cao chat hxçng và rUt ngãn th&i gian giái quyêt thU tiic hành chInh: 
Trong kS'  báo cáo, toàn tinh có 2.029 TTHC duçic áp ding tai  các co quan, to 
chUc, dorn vj trên dja bàn tinh, trongdó: cap tinh: 1.572 TTHC; cp huyn: 317 
TTHC; cap xA: 140 TTHC). Tong sO djch vi cOng: 2006, trong do: müc 1: 13; 
mUc 2: 654; mUc 3: 215; müc 4: 1.124. UBND tinh thirc hin cong bô quy trInh 
ni b thuc thâm quyen giãi quyêt cUa các s&, ban, ngành; dng thai, s hóa 
quy trInh trên H thông thông tin mt cüa din tü tinh Quáng Tn. 

- Vic triên khai tiêp nhn ho sor và trã kêt qua giãi quyêt thu tirc hành 
chInh qua djch vi bru chInh cOng Ich (BCCI) &rcic tiêp tic quan tam thirc 
hin.Dã k kêt thOa thun hqp tác trien khai Quyêt djnh sO 45/20161QD-TTg 
giita Bini din tinh vth 20 Sâ, ban, ngành và ti 09 UBND các huyn, thj xä, 
thành phô. 

- Trong lTnh virc quân 1 ngân qu, h thng Tabmis tip t1rc là cong ciii 
hihi hiu trong vic theo dOi, quán 1, cp nht tInh hInh phân bô dir toán, kiêm 
soát thu, chi ngân sách va khai thác thông tin báo cáo. Cong tác phôi hçip thu 
NSNN giüa co quan Kho bc - cor quan Thuê - cor quan Hái Quan và các Ngân 
hang thuang miii ngày càng mi rng; qua dO giUp ngtr?:ii np thuê, don vj sü 
dung ngân sach co the tiép can dime cac dich vu thu nOp, chi NSNN van mirth, 
hin di; dông thii, hn chê thanh toán bang tiên mt trong nén kinh té quôc 
dan. Kho bc Nhà niróc tinh thixng xuyên tuyên truyên, hi.ning dan các dorm vj 
sU dung NSNN, ngiri dan, doanh nghip sU diing các phuong thUc thanh toán 
không dung tiên mtt trong thu, chi NSNN; da dng hóa các phucing thUc thanh 
toán trong thu np NSNN nhu internet banking, ATM...; to thun 1çi cho 
ngtr?.ii dan, doanh nghip trong vic thirc hin nghia vIii np NSNN, gop phân 
h?n chê nhiTng nhiêu, tiêu crc. Den nay, cO 95% các dan vj hành chInh trên dja 
bàn tinh dà thirc hin vic trà limng cho can b, cOng chirc qua tài khoân; phãn 
iOn vic thanh toan sü dirng các nguOn ngân sách NIià nuOc dêu thrc hin bang 
hInh thUc chuyên khoãn qua Kho bc NlianuOc dê kiêm soát, theo dOi, quãn l, 
dôi chiêu theo quy djnh, htn chê thâp nhât vic giao djch bang tiên mt nhãm 
phOng ng1ra tiêu circ, tham nhüng. 

e) KIt qua thrc hin các quy djnh vt kiln, soát tài san, thu nhIp cña 
ngithi có clzá'c v quyln h(in. 

- Thirc hin hiRing dn cUa Thanh tra ChInh phU ye kiêm soát tài san thu 
nhp, den ngày 31/3/2022, Thanh tra tinh dà hoàn thành vic tiêp nhn bàn ké 
khai tài san, thu nhp nam 2021 cUa nguOri có nghia vi kê; thüa Uy quyên cUa 
UBND tinh, Thanh tra tinh dã ban hành Bao cáo sO 303/BC-TTr ngày 28/4/2022 
kêt qua tniên khai thirc hin cong tác kiêm soát tài san thu nh.p näm 2021 trên 
dja bàn tinh gUi Thanh tra ChInh phU; qua tOng hq,p các báo cáo kê khai tài san 
lan dâu, bO sung và hang nàm cUa 45 dam vj dâumOi: 

+ Kê khai tài san, thu nhp hang näm: So ca quan, tO chUc, dan vj dã to 
chUc thirc hin vic kê thai tài san, thu nhp: 735; t' I so vOi tOng sO ca quan, 
t churc, dan vj: 100%; so ca quan, tO chIrc, dan vj chira thirc hin hoc chi.ra 
dirge tng hçip kêt qua trong báo cáo nay: 0; sO ngu?ii phài kê thai tài san, thu 
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nhp hang nãm: 3125; so ngithi dã ké khai tâi san, thu nhp hang näm: 3 125.+ 
Kê khai tài san, thu nhp bô sung: So ca quan, to chüc, dan vj có phát sinh vic 
ké khai tài san, thu nhp: 5; So co quan, tO chüc, dan vj không phát sinh hoc 
chiia dirge tong hap kêt qua trong báo cáo nay: 730; s ngi.thi phãi kê khai b 
sung: 63; so ngu?ñ dâ ké khai tài san, thu nhp bô sung: 63. 

+ Ké khai tài san, thu nhâp lan dâu: So ca quan, to chirc, dan vj có phát 
sinh viêc kê khai tài san, thu nhâp: 5; So ca quan, tO chrc, dan vj không phát 
sinh hoc chua dixçc tOng hap kêt qua trong báo cáo nay: 730; So ngui phâi kê 
khai tài san, thu nhp lan dâu: 22; So ngui dâ ké khai lan dâu: 22. 

+ Cong khai Bàn kê khai tài san, thu nhp: So ca quan, to chüc, dan vj dä 
tO chüc th?c hin vic cong khai ban ké khai tài san, thu nhp: 735; So co quan, 
to chCrc, dan vj chua thi:rc hin hoc chixa dugc tong hap két qua trong báo cáo 
nay: 0; SO bàn ké khai dâ disçic cong khai: 3.210 (So bàn kê khai dã cong khai 
theo hInh thi'rc niêm yet: 1.64 1; So bàn kê khai dà cOng khai theo hInh thi'rc cong 
bôticuchçp: 1.569). 

- Nhàm báo dam các thñ tic hành chInh dê bàn giao Ban kê khai tài san, 
thu nhp cüa nhüng ngiiñ thuc din kiêm soát cUa Thanh tra ChInh phü theo 
quy djnh tai  diem a, khoàn 1, Diêu 37 Lut Phông, chông tham nhQng nàm 2018 
và khoãn 6, Diêu 3, Quyêt djnh so 56-QD/TW ngày 08/02/2022 cüa Ban Chap 
hành Trung hang ye quy chê phôi hap giüa các ca quan kiêm soát tài san, thu 
nhp dam bào dung quy djnh; Thanh tra tinh tOng hap, thông kê danh sách 
nhUng ngi.riñ thuc din Ban Thung vj tinh üy quàn l dang cong tác tti chInh 
quyên dla  phizang dé bàn giao cho Uy ban Kiêm tra Tinh üy theo dOi, quân l 
theo quy djnh. 

- Thanh tra tinh dang triên khai thirc hin nhim vii xác minh tài san thu 
nhp nàm 2022 theo Cong van sO 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 cUa Thanh 
tra ChInh phü ye vic djnh hixóng xác minh tài san thu nhp nam 2022. 

3. Kêt qua phát hin, xir 1 tham nhüng trong co' quan, to chfrc, do'n 
vj, dja phtro'ng 

a) Két qua phát hin, xz'r lj tham nhüng qua hogt d5ng giám sat, kiêm tra 
và tr kiêm tra n3i bç3 cia các ccr quan, to chi'c, dctn vj thuc phgm vi quán lj. 

Qua cong tác tir kiêm tra ni b, các ca quan, dan vj, da phuang, chua 
phát hin hành vi tham nhüng. 

b) Két qua cOng tác thanh fra, kiêm toán và vic phát hin, xz lj các vy 
vic tham nhiing qua hogt d5ng thanh tra, kiêm toán. 

Trong k' báo cáo, các ca quan, dan vj, dja phhang chua phát hin hành vi 
tham nhüng qua hoat dng thanh tra, kiêm toán. 

c) Két qua xem xét phán ánh, báo cáo ye hành vi tham nhung; vic phát 
hin, xi lj tham nhüng qua xem xét phán ánh, báo cáo ye hành vi tham nhüng 
và qua cOng tác giái quyét khiêu ngi, tO cáo. 

Qua cOng tác giâi quyêt khiêu ni, to cáo, trong ks', chua phát hin hành vi 
tham nhüng. 
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d) Ké't qua rà soát, phát hin tham nhing qua các hogt dng khác ('né'u 
co). Không phát hin tru?ing hçp nào. 

d) Két qua diéu tra, truy to, xét xzr các vy tham nhüng trong phgm vi theo 
döi, quán li cia b5, ngành, dja phuv'ng; kêt qua th l tái san tham nhung. 

Trong k' báo cáo, co quan Cong an dã tiêp nhn, diêu tra, xác minh 02 tin 
báo: (1) Sai phm trong quán 1 ngân sách Nhà nrnrc và dâu tu xây dirng xây ra 
tai Chi cic Kiêm lam tinh và các dcm vj trirc thuc; (2) Ngày 25/3/2022, cc quan 
CSDT Cong an huyn DakrOng ban hành các Quyêt djnh khâi tO bj can Dào 
Ngçc Thach và Nguyen TrI Ba ye ti lam  diving chic vi quyên han  chiêm doat 
tài san". 

e) Ke't qua thanh tra, kiJm tra trách nhim thy'c hin pháp lut v phông, 
chOng tham nhüng. 

Trong k' báo cáo, các co quan, dan vj, da phuang dâ triên khai thiic hin 
51 cuôc thanh tra, kiêm tra tai  81 co quan, dan vj; qua cong tác thanh tra, kiêm 
tra dã kjp thi chân chinh nhüng bat ctp, thiêu sot trong cong tác PCTN, giüp 
các các co quan, to chirc, dan vj khac phiic nhu'ng thiéu sot, ton tai. 

f Kêt qua xi'r lj trách nhim cüa ngtr&i d&ng dáu. 
Trong k' báo cáo, chua xü l trithng hçp nào ye trách nhim cüa ngui 

drng dâu, cap phó cüa ngiii drng dâu khi dê xày ra tham nhüng. 
4. Kt qua phông, chng tham nhüng trong doanh nghip, to chuc 

khu virc ngoài nhà ntthc 
Theo sO lieu thông kê, tInh den thai diem báo cáo trên dla  bàn tinh hin cO 

30 to chüc tin d%ing, to chirc xä hi do Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh quyêt 
djnh thành 1p  hoc phê duyt diêu 1 cO huy dng các khoàn dóng gop cüa 
Nhân dan dê hot dng tir thin. 

Ngay tr dâu näm, các doanli nghip trên dja bàn tinh dã chü dng thirc 
hin các giài pháp phOng ngira tham nhüng, to chüc kiêm tra vic chap hành các 
quy djnh pháp lut ye PCTN cUa dan vj, cá nhân thuc phm vi quãn l nhàm 
kjp th?i phát hin vá xà 1 hành vi tham nhüng theo quy djnh; dông thai, timg 
buOc ho trg doanh nghip hi viên chuyên dôi so trong quán trj doanh nghip, 
tich circ thirc hin các hInh thüc giao dich tài chInh trong ban hang, kê khai thuê, 
thu tic xuât nhp khâu qua Hãi quan, thu tic däng k kinh doanh, dóng, hithng 
BHXH cho ngtri lao dng... bang hInh thirc giao djch din tü. Den nay phân 
1&n các doanh nghip hi viên thirc hin yà dã tiêt kim nhiêu thii gian cho 
doanh nghip dOng thii gop phân xây drng mô hInh kinh doanh cong khai, 
minh bach. 

Ben cnh do, các doanh nghip dâ thirc hin các bin pháp cong khai, 
minh bach  thông qua Hi nghj tOng ket, hi nghj giao ban, dông thai tiêp tVc 
duy trI các quy djnh cüa ni b nhi.r.ni  quy lao dng, quy che quàn l tài chInh, 
quy djnh y cOng tác bô nhim; ban hành quy djnh phân cOng trách nhirn giãi 
quyt cong vic giüa Chü tch yà Giám dOe; quy chê nâng luong, chuyên xêp 
luong; quy djnh yj trI yiêc lam; cung cap thông tin len Website cüa doanh 
nghip theo Nghj dinh sO 81/201 5/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü ye 
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cong b thông tin cüa doanh nghip nhà nuâc.. . .Các hoat  dng, các van dé, 
quyêt sách 1&n cüa doanh nghip dêu duçic dam bào tInh dan chü, drnc bàn bac, 
thâo 1un cong khai, minh bach  trong lành dao,  quãn 1. Do 4y, dà phát huy 
quyên lam chü cüa mi thành viên, tio dng 1irc, niêm tin cüa can bt, dãng viên 
và cong nhân viên yen tam lam vic. 

Thirc hin chi do cüa UBND tinh, Thanh tra tinh dã ban hành Cong van 
so 1094/TTr-PCTN ngày 15/12/2021 ye vic quán trit cong tác phông ngüa 
tham nhflng trong các doanh nghip, to chüc khu virc ngoài Nhà nixâc; thung 
xuyên theo dôi, hinng dan, don doe các các doanh nghip, to chIrc khu vrc 
ngoài Nba nrn9c to chrc thire hin cOng tác PCTN theo quy djnh. 

5. Vai trô, trách nhim cüa xã hi trong phông, chông tham nhüng 
- Mt trn To quOc, các doàn the chInh trj - xa hi trong tinh dã tp trung 

phát huy sue m?.nh  khôi di doàn két toàn dan tc; ma rng dan chü, to sir dOng 
thun trong Nhân dan dê gop phân xây dirng cci s& hi tang, phát triên kinh té, 
van hóa, xóa dói giãm nghèo, xay dimg nông thôn mâi, giU vng quôc phông - 
an ninh, phông, chông tham nhüng. 

- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh dã phôi hqp vâi UBND tinh 
trong vic triên khai thirc hin các Kê hoch cüa UBND tinh ye cong tác phông, 
chông tham nhüng nàm 2022; Ban Thuang trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit 
Nam tinh dä ban bath kê hoch thirc hin cong tác phông chOng tham nhüng, 
lang phi nàm 2022; trên c sâ do, yêu câu Mt trn các cap trong tinh và các to 
chirc thành viên cOa M.t trn tinh trién khai, chO dng, phôi hp vói các cci 
quan, to chirc cüa Dãng, Nhà nuOc; c quan báo chI trong dâu tranh von tham 
nhüng, lang phi nhu: phôi hqp ca quan truyên thông kjp th?yi phãn ánh ye các 
hành vi, vi vic có dâu hiu tham nhflng, lang phi, phãn ánh tiêng nOi mnh m, 
kiên quyêt và dông lông cUa Nhân dan kien quyêt dâu tranh khOng khoan 
nhuqng vâi tharn nhüng, lang phi; ma chuyên miic ye PCTN lang phi trên các 
phuang tin truyên thOng cüa h thông MTTQ Vit Nam nhu trang web cUa h 
thông MTTQ các cap, bàn tin cOng tác Mt trn cüa UB MTTQ Vit Nam tinh; 
xây drng và thrc hin tot co chê phôi hçip gia UBMTTQ Vit Nam các cap, 
các to chi'rc thành viên cOa Mitt trnvâi các co quan báo chi, tr9ng tam là các co 
quan báo chi thuc h thông Mt trn trong vic trao dOi, cung cap thông tin và 
phàn ánh thông tin ye phông, chông tham nhi1ng, lang phi. 

II. DANH GIA TINH H!NH CONG TAC PHONG, CHONG 
THAM NHUNG 

1. Dánh giá tInh hInh 
UBND tinh dà kjp thai, thi.rang xuyên iãnh do, chi do các cap, các 

ngành tang cu&ng cong tác PCTN theo quy djnh; dc bit là thirc hin nghiêm 
tñc Quy djnh so 11 -QD/TW cOa B Chinh trj ye trách nhim cOa nguai ding 
dâu cap üy trong vic tiep cOng dan, dôi thoai trirc tiêp vài dan và xr I" nhUng 
phãn ánh, kiên nghj cOa cong dan. Các bin pháp chi do gop phân ngàn ch.n 
cac hành vi tiOu crc, tham nhung CO the phát sinh trên dja bàn duçic tang cir&ng. 
Trên mt s linh virc, tham nhUng tüng bithc &rçlc kiêm chê, dc bit là tInh 
trng gay khó khàn, phin ha cho nguai dan, doanh nghip trong viên lien h d 
thirc hin cong vic. 
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Cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp 1ut v PCTN dã duqc 
quan tam han, gop phân nâng cao nhn thirc cho can b và ngi.thi dan ye cong 
cuc phông, chông tham nhüng, lieu c%rc, lang phi. 

Cong tác cãi cách hãnh chInh cia duçic quan tam triên khai kjp th?yi, toàn 
din trên các lTnh virc, nhât là vic thirc hin quy trInh, thU tic hành chInh theo 
ca chê mt ci:ra, mt ci:ra lien thông; to chirc b may cUa các ca quan, don vj 
dtrçic kiin  toàn, süa dôi, bô sung và hoãn thin chirc näng, thim vii; thirc hin 
tot cOng khai minh bach  hoat dng cUa co quan, don vi và cong khai, minh bach 
trên các linh virc tài chInh ngân sách, tài nguyen môi tru&ng, cong tác can be...; 
cong tác thanh tra, kiêm tra và giám sat di.rçic tang ci.rng, tp trung vào các flnh 
vrc nhy cam, dê phát sinh tiêu c%rc, thanh tra trách nhim ye cOng tác PCTN, 
gop phân nâng cao hiu liic, hiu qua quàn l hành chInh nba nuOc. 

Tuy nhiên, cong tác tir kiêm tra & trong ni b tirng cci quan, don vj, dja 
phi.rong dê phát hin hành vi tham nhUng van con han  chê; Cong tác phOng ng1ra 
gän vâi cOngkhai, minh bach  trén mt sO linh virc nhy cam, dê phát sinh tham 
nhüng nhix dâu tr xây drng, quân 1 dat dai, mua sàmtài san cOng, cap Giây 
chirng thnquyên sir diing dat, den bU giái phóng mt bang... & mt sO noi chua 
thirc hin tot; cac vii an tham nhQng phát hin qua cong tác thanh tra, tir phát 
hin cOn han  ché; vic giám sat cong  dông dôi v&i các Cong trinh, dij an xây 
drng tt'r nguôn ngân sách Nhà nuâc chua phát huy hiu qua; vic thrc hin chê 
d báo cáo ye PCTN cUa mt so co quan, don vj, dja phi.rong chua nghiêm tUc. 
Cong tác dào tao,  tp huân, bOi thrông nhât là bôi throng bàn linh nghê nghip 
cho can b lam cong tác PCTN chi.ra duc quan tam dUng mUc; quy djnh pháp 
lust ye PCTN chua rO, cOn có các each hiêu khác nhau, gay khó khän cho các 
don vj khi thrc hin; vic thirc hin chê d thông tin, báo cáo ye PCTN cUa mt 
so ngành, dja phi.rang cOn ch.m, chat luqng cOn han  chê. 

2. Dir báo tInh hInh tham nhüng 
Kêt qua thijc hin cOng tác PCTN th&i gian qua cia có tác dicing phông 

ngra, ran de nhât djnh dôi v&i t tharn nhüng. Tuy nhiên, tInh hInh tham nhflng 
dir báo van có khã nàng xay ra vâi nhiêu thU doan tinh vi, ph&c tap han do nhiêu 
nguyen nhân, trong do nguyen nhân chU yêu là do lông tham cUa con ngu&i và 
ca chê chInh sách chira that sir dông b, dé tao  kê ho cho tham nhung phát sinh. 

Dii báo tInh hInh tham nhflng tren dja bàn tinh trong th&i gian tOi khOng 
phát sinh vi vic. Song, các cap, các ngành can tiêp t%ic tang c.r&ng chI dao  thirc 
hin các giâi pháp phông ngüa dOi v&i nbUng linh virc dé xày ra tham nhüng 
nh.r: dâu tu xây drng, quàn l dat dai, mua sam trang thiêt bj, tài san cOng, cap 
Giây chirng nbn quyên s& ding dat, bOi th.r&ng, giái phóng mt bang... dê phát 
hin và xU 1 tham nhflng. 

3. So sánh hiu qua cong tác phông, chng tham nhüng k' nay vói kr 
trtr&c hoc ciIng k' Ham triróc. 

Các bin pháp phông ngüa, phát hin tham nhüng duqc các Ca quan, don 
vj tp trung thirc hin tIch circ; so vOi cUng k' näm tn.rOc, sO v lien quan den 
tham nhüng phát sinh trong kS'  tang 01 vi so vOi cUng k' näm trirOc (ks' nàm 
2021: 01 vu; k' nàm 2022: 02 vu). 
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ILL. PHIX€NG HIXONG, NHIM VJ NAM 2023 
1. Tiêp tic tang cr&ng cong tác tuyên truyên, phô biên, quán trit các van 

bàn ye PCTN, dc bit là Lut PCTN nàm 2018; Nghj djnh so 59/2019/ND-CP 
ngày 01/7/2019 cUa ChInh phü quy  djnh chi tit mt so diu và bin pháp thi 
hành Lust  PCTN; Nghj djnh so 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh 
phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngu?ñ có chi'rc vii, quyên han  trong co 
quan, to chirc, don vj; Nghj djnh so 134/2021/ND-CP sira dôi, bô sung mOt so 

diêu cüa Nghj djnh so 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt mt so diêu va bin pháp thi hành Lut Phông, chông tham nhüng; Nghj 
quyêt Trung ixcing 4 (Khoa XI) gän vâi day manh  vic hçc tp và lam theo tu 
tuàng, dao  di'rc, phong cách Ho ChI Minh theo tinh than Chi thj so 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 cUa B ChInh trj; Quy djnh so 37-QD/TW ngày 25/10/202 1 cüa 
Ban Chap hành Trung ucing "ye nhUng diêu dàng viên không duçc lam" dê nâng 
cao nhn thüc cho can b, cong chIrc, viên chirc, nguYi lao dng; tao  sir dông 
thun cUa ca h thông chinh trj trong thirc hin nhim vii PCTN; thông qua do, 
dâu tranh vci các 1un diu xuyén tac  cUa các the lirc thu djch 1çi diing PCTN dé 
chông phá Dãng, Nhà nuâc. 

2. Tiêp tiic chi dao  Thanh tra các cap, các ngãnh xây dirng, triên khai có 
hiu qua Ké hoach  thanh tra nàm 2023 sau khi duçic phê duyt, trong do chü 
trQng tang ctr&ng cong tác thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa 
pháp 1ut ye PCTN theo quy djnh; nâng cao chat luqng, hiu qua cong tác thanh 
tra, kiêm tra và phôi hçip tOt giüa CáC cci quan chirc nàng theo Thông ti.r lien tjch 
so 03/201 8/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy djnhvé phôi 
hqp giira cci quan Diêu tra, Vin Kiêm sat và cci quan Thanh tra trao dOi thông 
tin ye ti pham va giãi quyêt kiên nghj khâi to duçic phát hin thông qua hoat 
dng thanh tra; 

Dôi mth phuung thirc hoat  dng thanh tra, tang cu&ng tInh cong khai 
trong hoat  dng thanh tra. Dê cao trách nhim tir thanh tra, kiêm tra cüa cáC cci 
quan, to chi'rc, doanh nghip. Thijc hin nghiêm tüc, kjp th?iyi các kêt lun và 
quyet djnh xir 1 sau thanh tra; Chü dng thông tin ye két qua kiêm tra, thanh tra, 
xr l can b, dãng vien vi phrn; khâi to, dieu tra, truy to, xét xü các vçi an tham 
nhüng, kinh tê; ye nhtthg van dê nhy cam, du lun xä hi quan tam. 

3. Day manh  cong tác câi cách hành chInh, thirc hin nghiêm các quy djnh 
ê cong khai, minh bach  và trách nhim giãi trInh trong to chirc và hot dng 

cüa các cci quan, tO chüc, don vj; kiêm soát có hiu qua tài san, thu nhp cüa 
ngu&i cO chi'rc v1i, quyên han. 

4. Phát huy day dü vai trô, trách nhim cüa các cci quan dan cir yà dai  biêu 
dan cü, M.t tr.n To quôc, các to chirc chInh trj - xã hi, xã hi - nghe nghip, cci 
quan truyên thong, báo chI và Nhân dan trong cOng tác phông, chông tham 
nhüng. 

5. tiic quan tam cOng tác tO chi'rc b may, biên chê cUa cci quan thirc 
hiên chirc näng PCTN dO dam bão thirc hin tot chüc nàng, nhim vii, quyên han 
duqc giao; phiic vii dàc 1rc nhim vii chInh trj, nhim y11 trçng tam cüa dja 
phucing trong tInh hInh mâi. SiOt chat k 1ut, k cucing hành chInh, van boa 



d thông tin, báo cáo ye cOng tác PCTN; 
to chirc, co quan, dan vj dê bão dam có day 
chi do, diêu hành cüa tinh. 
cOng tác phông, chông tham nhüng nàm 

2023, Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj báo 
djnh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vö Van Hung 
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quy t.c i'rng xü cüa can b, Cong chüc, viên cong sâ và các chun m?c dao dtrc, 
chirc theo quy djnh. 

6. Thirc hin nghiêm tüc ché 
nâng cao chat hzqng báo cáo cüa các 
dü thông tin, phiic vii kjp thii cho sir 

Trén day là Báo cáo kêt qua 
2022; phuang hithng, nhim vii nàm 
cáo Hi dông nhân dan tinh theo quy 
Noi nhin: 
- Thu?mg trt1rc 1mb y; 
- Thtrxng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInhTinh üy; 
- Dai biu HDND tinh; 
-Thanhtratinh; 
- Luu: VT, NC(20b)*/ 
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