
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
Tf NH QUANG TR! Dc 1p — Tu do — Ilanli phiic 

S&423/BC-UBND Quáng Trj, ngày 08 tháng.nàin 2021 

BAO CÁO 
Cong tác phông, chông tham nhüng 6 tháng du nám; 

nhim vti,  giãi pháp 6 tháng cuôi näm 2021 

Thirc hin ni dung kS'  h9p thu 2, HDND tinh khoa VIII, Uy ban nhân dan 
tinh báo cáo cong tác phàng, chông tham nhQng (PCTN) 6 thang dâu nAm; 
nhim vi, giãi pháp 6 tháng cuôi nárn 2021 trên dja bàn tinh nhix sau: 

I. TInh hlnh chung 
Duái sr chi dao  diêu hành cUa Tinh üy, HDND, UBND tinh, tInh hInh 

kinh tê - x hi trong 6 tháng dâu narn 2021 có nhthig chuyên biên theo hithng 
tIch crc, an ninh chInh tn duçic giU vü'ng, ttht tr an toàn xâ hi dam bâo. Phát 
buy nhng két qua dt duc näm 2020, cüng vOi sir quan tam 1nh do, chi do 
cüa các cap üy, chmnh quyên, cong tác phông, chông tharn nhQng tiêp t'ic dugc 
day manh  theo hung có chiêu sâu hon, két qua rô net, dông b, dông dêu hcm; 
chü khac phiic nhChig khâu, nhng vic con hn ch. Các co quan trong khi 
ni chinh dã và dang ph& hqp chat chê, chi d?o  thirc hin nghiêm tue nhüng ni 
dung quan tr9ng ma Ban Chi do Trung ucing ye PCTN dê ra. 

II. K& qua cong tác phOng, chông tham nhung 
1. K1quá cong tác lan/i d,o, clii 4io v4c lhijc lzin cdc quy djnh cfia 

pháp 1,411 ye plzbng, chông 1/ian, izhüng trong p/i (1111 Vi trách nit &nz cña dja 
p/zwong; viçc qllán tr&t,  tuyCn truyii, phô biCn các cliii lruvng, chInh sách, 
p/zap lu?ul vCp/thng, c/tong than, nliüng (PCTN). 

1.1. C'óng tác lânh dgo, chi dao, ban hành van bàn, hwóng dan triên khai 
thrc hin các van ban quy phgm pháp luát, van bàn clii dio, diêu hành cza câ'p 
trên trong cOng tác PC TN. 

Thirc hiên Luât PhOng, chông tharn nhüng näm 2018; Nghj djnh so 
59/2019/ND-CP, ngày 0 1/7/2019 cCia ChinE phü quy djnh chi tiêt rnt so diu và 
bin pháp thi hành Lut PhOng, chongtharn nhüng; Nghj djnh sO 130/2020/ND-
CP, ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngir&i có 
chuc vi, quyên hn trong co quan, to chrc, don vj; UBND tinh dã kp thji ban 
hành các Ké hoach, Cong van chi dao  các s, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xà, thành phô; các don vi su nghip cong 1p thuc UBND tinh; các doanh 
nghip Nhà nuâc thuc thârn quyên quàn 1 ci'ia UBND tinh, tO chuc triên khai 
thrc hin nghiêm các chü truung cüa Dâng, chthh sách pháp 1ut cUa Nhà ntrâc 
ye cong tác PC1'N tai  các co quan, to chrc, don vj, dja phuong rnInh nhu: 

+ Kêhoch so 6034/KH-UBND ngày 29/12/2021v "Thrc hin D an: 
Tuyên truyên giáo dic pháp 1ut ye phOng chông tharn nhüng giai doan 20 19-
202 1" näm 2021 trén dla  bàn tinh Quáng Tn; 
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+ K hoch s 605 1/KH-UBND ngày 31/12/2020 ye triên khai thiic hin 
cong tác kim soát tài san, thu nhp cüa ngithi có chic vi, quyên hn trong cci 
quan, t chtrc, dan vj. 

+ Ké hoach so 03/KI-I-UBND rlgày 12/01/202 1 cüa UBND tinh ye tuyên 
truyn câi each hành chInh nhà ntrâc trên dla  bàn tinh Quâng Trj nãm 2021; 

+ Kê hoach so 04/KFI-UBND,ngày 13/01/2021 ye cong tác phông, chong 
tham nhüng näm 2021. 

+ Kê hoch so 51/KI-1-UBND rigày 11/3/2021 ye triên khai thc hin vic 
ké khai, cong khai bàn Ké khai tài san, thu nhp trên dja bàn tinh Quãng TrI närn 
202 1; 

Ngoài ra, các Co quan, dan vj, da phuang cüng dâ chü dng ban hành 
các van bàn dê triên khai t1c hin nhthig nhirn vi PCTN tai  cci quan, don vj, 
djaphucingmInh. 

Theo so 1iu thông kê, trong kS'  báo cáo, các Ca quan, dan vj, da phuang 
trong tinh ban hành rnôi 244 van bàn lien quan den cOng tác phông chOng tham 
nhüng theo các lTnh vrc phãi cong khai quy djnh tai diêu Mc 1, Chi.rang II Lut 
Phông, chông tharn nhf:ing. 

1.2. Cong tác chi dgo, trién khai, kiém tra, dOn dôc viéc thwc hin Chiên 
hrc'c quOc gia ye PCTN và các nhiém vu, chuviig trInh cOng tác cia Ban Chi 
dgo Trung uvng ye PCTN. 

Thirc hiên Nghi quyêt so 211NQ-CP ngày 12/5/2009 cüa ChInh phü ban 
hành Chiên lu'oc quOc gia phông, chông tharn nhIng den näm 2020, UBNT tinh 
luOn barn sat nhüng nhim vçi, giâi pháp theo 1 trInh 03 giai doan  duçic do ra 
trong chién 1uçc quOc gia ye PCTN ban hânh kern theo Nghj quyêt so 211NQ-
CP; kêt hqp vói triên khai nhg quy djnh cüa UNCAC theo Quyêt djnh sO 
445/QD-TTg ngây 07/4/2010 ciia ThU tuOng ChInh phfi phê duyt Kê hoach 
thrc hin UNCAC dê lãnh dao,  chi clao các cap cac ngàrih tang ctthng các bin 
pháp phông ngira, ngän chn tharn nhung; kiên quyêt phát hin và xü 1 trit dë, 
nghiem rninh nhüng hành vi tham nhüng dung quy djnh pháp Iut, dam bào tInh 
giáo diic, ran de. 

Triên khai thre hin ChiOn 1uVc,  Chuang trnh hành dng cüa ChInh phü 
ye PCTN; trên co sà Kê hoach  so 126/KH-UBND ngày 18/01/2010 thirc hin 
Chiên luçic quôc gia ye PCTN den näm 2020; K hoach  so 214/KH-UBND ngày 
18/01/2018 thtxc hin ChLrang trmnh hành dng cUa ChInh phü ye cong tác PCTN 
den nàrn 2020; QuyOt djnh so 560/QD-BCDTKCLQG ngãy 30/12/2020 cUa Ban 
Chi do tong kêt Chiên hxqc quôc gia phông, chOng tharn nhOng den näm 2020 
và Kê hoch thirc hin Cong tthc LiOn hqp quOc ye chông tham nhUng 
(UNCAC); Van bàn so 02/BCTKCLQG-TTCP ngày 08/01/2021 cüa Ban Chi 
dao Tong kOt CLQG den närn 2020, UBND tinh dã ban hành K hoch sO 
29/KH-UBND ngày 08/02/2021 v lông kOt Chiên krqc quôc gia phông, chOng 
tham nhUng dOn nArn 2020 và KO hoach thrc hin Cong ithc Lien hcTp quOc ye 
chOng tharn nhüng trên da bàn tinh Quãng Til;  ban hành Báo cáo so 64/BC-
UBND, ngày 23/412021 tOng kêt Chiên 1uc quOc gia phOng, chôngtharn nhng 
dOn nàrn 2020 yà KO hoch thc hin Cong uóc cüa Lien hqp quôc ye PCTN 
trOn dja bàn tinh; dông thai, dO nghj Chü tjch UBND tinh tang Bang khen cho 
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các tp th, cá nhân có thành tich xut s&c trong cong tác PCTN theo Kê hotch 
so 29/KH-UBND. 

1.3. Vic tong két, dánh giá, rà soát và lçIp danh mic nhüng quy djnh 
pháp luat  con thiêu, Sc' h&, dé bj lcii dyng de tham nhüng, qua do ty' mlnh hoc 
kiln nghj c0 quan CO thdm quyên tha dOi, bO sung cho phii hpp. 

- Thirc hin Nghj dnh so 34/2006/ND-CP ngày 14/5/20 16 cüa ChInh Phü 
quy djnh chi tiêt môt so diêu và bin pháp thi hành Luât Ban hành van bàn quy 
phm pháp 1ut; d to chrc thrc hin tot cong tác xây dvng,  ban hành van bàn 
quy pharn pháp 1ut cQng nhu to chi'xc thrc hin các van bàn quy phm pháp 1ut 
cüa Trung uang trên dja bàn tinh gop phân cãi thin chat luçing các quy djnh cüa 
pháp 1ut, Uy ban nhân dan tinh Quang Trj dà ban hành các van bàn: 

+ K hoach  s 603 7/KH-UBND ngày 30/12/2020 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye rà soát van bàn quy phm pháp 1ut nàin 2021 trén dja bàn tinh Quàng 
Trj. 

+ Kê hoach sO 6040/KH-UBND ngày 30/12/2020 cüa Uy ban than dan 
tinh ye thirc hin cong tác kiêrn tra, xtr 1 van bàn quy phm pháp 1ut nàm 2021 
trën dja bàn tinh Quâng Trj. 

+ Chi thj sO 20/CT-UBND ngày 29/12/2020 cUa Uy,ban nhân dan tinh ye 
nâng cao chat luçing cong tác xây dçrng, hoàn thin 1i thông pháp 1ut Va tang 
c.rng hiu qua thi hãnh pháp 1ut trên da bàn tinh Quâng Trj. 

+ Cong van so 130/UBND-NC ngày 13/01/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye vic phân cong xây dvng  van bàn quy phm pháp !ut näm 2021. 

+ Cong van sO 111 31UBND-NC ngày 31/3/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye vic triên khai thrc hin Chi sO cãi thin chat liiqng các quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

+ Quyêt djnh so 99/QD-UBND ngày 15/01/2021 ye vic cOng bô kêt qua 
rà soát van bàn và danh ni11c van bàn quy phrn pháp 1ut hêt hiu lirc, ngtrng 
hiu 1irc toàn b hoc mt phân thuc lTnh virc quän I nhà nt.r6c c1ia tinh Quàng 
Tn narn 2020. 

Tai cac ci quan chuyên mOn cap tinh và Uy ban nhân dan cap huyn, trên 
ci s& các kê hoach,  hiiing dk, chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh, cac cc quan, 
&Yn vj dà xây drng các ké hoch d to chüc triên khai thçrc hin tai  các ccx quan, 
dcxn vj, dja phrcing rnInh. 

- Kêt qua cOng tác Ip dé nghj xây dimg van bàn quy phrn pháp 1ut t?i 
ccx quan, dcxn vj: Uy ban Nhãn dan tinh dà chi dao  các ccx quan chuyên mOn 
thuOc IJBND tinh thuc hiên viêc lap dê nghi xây dung nghi quyêt cua Hot dông 
Nhân dan tinh và dê nghj xây drng quyêt djnh cüa Uy ban Nhân dan tinh; ban 
hành các van bàn gôrn: Cong van so 5522/UBNID-NC ngày 02/12/2020 ye vic 
dé nghj xây dirng nghj quyêt cüa Hi dOng Nhân dan tinh nàm 2021; COng van 
so 1970/UBND-NC ngày 20/5/2021 ye vic dé nghj xây drng nghj quyêt nàrn 
2021; Cong van s 524/UBND-NC ngày 08/02/2021 ye vic dé nghj bô sung 
xây dirng nghj quyêt cüa Hi dOng Nhân dan tInh nãrn 2021; Ta trinh sO 35/TTr-
UBND ngày 23/3/2021 ye vic dê nghj xây drng nghj quyet nãm 2021 (bô 
sung); COng van sO 130/UBND-NC ngày 13/01/202! cüa U' ban Nhàn dan tinh 
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ye vic phân cong xây dirng van bàn quy pham pháp 1u.t (quyêt djnh) nam 
202 1. 

- Kt qua Cong tác xây dçrng, ban hành van ban QPPL: 6 tháng du nàm 
2021, Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj dä ban hành 15 van 
bàn quy ph?m pháp 1ut (trong do có: 02 Nghj quyêt, 13 Quyêt djnh); Hi dông 
nhân. dan, U' ban nhan dan cap huyn d ban hành 13 van bàn quy phm pháp 
luât. 

- Vê cong tác rà soát van bàn QPPL: ác co quan chuyên mon thuc 
UBND tinh thi.thng xuyCn rà soát van bàn quy phm pháp 1ut lien quan den 
ngành, lTnh vie quàn 1 ngay sau khi có can cfr rà soát. Uy ban nhân dan tinh d 
ban hành Quyêt djnh so 99/QD-UBND ngày 15/01/2021 ye vic cong bô kêt qua 
râ soát van bàn và danh miic van bàn quy phim pháp Iut hêt hiu 1c, ngimg 
hiu 1rc toàn b hoc mt phân thuc 11'nh vrc quân 1 nhà nurc cüa tinh Quàng 
Trj 11am 2020 vai tong so 89 van bàn hét hiu hrc toàn b, 02 van bàn hét hiu 
hrc mt phân, 416 van bàn con hiu 1irc, 54 van bàn can dInh chi thi hành, ngisng 
hiu 1rc, süa dOi, bô sung, thay the, bài bO hoc ban hành rnth. 

Ben cnh dO, UBND tinh dã chi dao  các ca quan, don vj trén dja bàn tinh 
thrc hin vic râ soát, dê xuât djnh hu&ng hoàn thin h thông pháp lut; rà soát, 
kién nghj süa dôi, bô sung các quy djnh cüa pháp 1ut gay viróng mac, can trâ 
hot dng dâu tu', kinh doanh và dôi song xà hi theo yêu câu cüa B Tu pháp. 

- Vê cOng tác kiérn tra, xcr 1 van bán-QPPL: Trong 6 tháng dâu nãrn 
2021, d thrc hin tr kiêm tra 13 van bàn quy phm pháp 1ut, kiêm tra tai  chô 
13 van bàn quy phrn pháp !ut. Hin t?i,  qua kiêrn tra chua phat hin van bàn vi 
phm quy dnh can phài xr l'. C cap huyn, trên co' sà Kê hotch kiémtra, rà 
soát van bàn cüa UBND tinh, UBND các huyn dä ban hành Kê ho?ch  kiêrn tra, 
rà soát van ban dê to chác thirc hin cong tác kiêm tra, rà soát van bàn dja 
phiwng theo dung quy djnh. 

1.4. To chtc bç may, p/ian cong trách nhim to chi'c thtc hin trong cOng 
tác PCTN, tInh hInh hoat dOng cüa các cci quan chuyên trách ye PCTN. 

Thanh tra tinh là ca quan thani niu'u, gii.p vic cho UBND tinh ye cong 
tác PCTN; Thanh tra các si, ban, ngành, huyn, thành phô, thj xà là ca quan 
tharn rnixu, gii1p vic cho các s&, ngành, UBND cap huyn ye cOng tác PCTN; 
các ca quan t.r pháp thc hin vic diêu tra, truy to, xét xcr các vli an tham 
nhüng. Thanhtra tinh dã to chcrc riêng rnt phông nghip vçt cO chi'rc nàng quán 
1 nha nwc ye PCTN. Tinh den th?yi diem hin nay, h thông to chirc cüa ngânh 
Thanh tra tinh Quang Trj gôrn có: Thanh tra tinh; Thanh tra 16 s&, ngành Va 
Thanh tra 09 huyn, thj xã, thành phO; các dan vj khOng có to chtrc thanh tra thI 
dtrc phân cong cho Ban Thanh tra nhân dan hoac  ccr can b kiêm nhiin thirc 
hin cong tác PCTN & don vj. TO chüc b may cUa các co quan cO chi'ic näng 
PCTN dâ tt'rng buâc duçyc kin toàn, t1rng buó'c dáp rng yêu câu. Tuy nhiên, hit 
lucYng cong chi'rc lam cOng tác PCTN cOn rnOng, tInh chuyên nghip chua cao, 
chua CO tInh dc 1p cüa co quan thirc hin nhirn vi PCTN nên con gap nhiêu 
khó khàn trong thrc hin nhim vi. 

Ngoài ra, djnh kS'  hàngqu, nam, Ththng trirc Tinh uy dã tO chcrc h9p 
giao ban cong tác ni chinh gôm các co quan trong khOi ni chinh dê dánh giá 
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kt qua hot dng phi hqp, trong do chü tr9ng vic nâng cao hiu qua xcr I cac 
vii vic, vii an tharn nhüng theo quy ché ma cácco quan dã ky kêt. 

1.5. Các hInh tlthc cy the cia duc'c thy'c hin dê quán trit, tuyên truyên, 
phô biên chi trwong, chmnh sách, pháplut ye PCTN. 

Cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo dc ye PCTN duqc UBND tinh 
triên khai thirc hin nghiCm tic gàn v&i vic "Hçc tp và làmtheo tu tu&ng, do 
d(xc, phong each Ho ChI Minh" theo tinh than Chi thj so 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cüa B ChInh trj dê giáo dc, phông ngira, gop phân hn ché tham 
nhing phát sinh; 

Ngay tix dau näm, UBND tinh d ban hành các ké hoch dé to chirc triên 
khai thirc hin: Kê hoach so I 1/KH-UBND ngày 21/01/2021 ye phô biên, giáo 
diic pháp 1ut; bOa giâi ö' Co s&; xãy dirng xä, phi.r&ng, thj trân dt chuân tiêp cn 
pháp 1ut trên dja bàn tinh narn 2021; KC hoch sO 1 5/K}-I-UBND ngày 
25/01/2021 triên khai thirc hin Quyêt djnh so 152 1/QD-TTg, ngày 06/10/2020 
cüa Thu tlxng ChInh phü ban hành Kê hotch thrc hin Két 1un so 32-CT/TW 
cüa Ban BI thu ye tang ctthng sir lãnh do cüa Dãng trong cong tác phO bién, 
giáo diic pháp 1ut, nâng cao thi:rc chap hành pháp 1ut cüa can bi, nhãn dan 
trén dja bàn tinh. Qua do, các Co quan, don v, dja phtxang dã xày dirng kê hoch 
dê tuyén truyên, phô bien, giáo dijc pháp 1ut ye PCTN cüa don vj mInh, dã to 
chirc tuyên truyên, phO biên các van bàn ye PCTN, dc bit là Lut PCTN nàrn 
2018; Nghj djnh so 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cua ChInh phü quy djnh chi 
tiêt rnt so diêu Va bin pháp thi hành Lut PCTN;Nghj djnh so 130/2020/ND-
CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh vêkiêm soát tài san, thu nhp cUa 
ngu?i Co chüc vi, quyên hn trong co quan, to chirc, don vj; Chi thj so 33-
CT/TW ngày 03/01/2014 cüa Bô ChInh trl và Clii thj so 33-CT/TJ ngày 
21/02/2014 cUa Ban Thtthng vii Tinh üy ye "tang cirOng sir länh do cüa Dâng 
dôi vói vic kê khai va kiêrn soát tài san; Chi thl sO 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 
cUa Bô ChInh trj ye tang ci.thng sir länh do cUa Dáng dôi vOl cong tác phát hin, 
th 1 vii viêc, vii an tharn nhung; Chi thj so 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 cüa 
Thu tu&ng Chinh phü ye tang cu'Yng cong tác phát hin, xir l) yu viêc, vii an 
tham nhüng. 

Mt khac, dé tiêp tllc thirc hin Quyêt djnh sO 861/QD-TTg ngày 
11/7/2019 cüa Thu thOng Chmnh phü ye vic phC duyt Dé an "Tuyên truyên, 
phô biên, giáo diic pháp lut ye phOng, chOng tharn nhQng giai don 2019 - 
2021" (viêt tat: Dé an); Ké hoch sO 4158/KH-UBND ngày 15/9/2019 cüa 
UBND tinh vC thjc hin Dê an giai don 2019-2021"; Kê hoach  so 6034/KH-
UBND ye thirc hin Dé an nàrn 2021; Cong van sO 740/TTCP-PC, ngày 
12/5/2021 cüa Thanh tra Chfnh phO, UBND tinh ban hành COng van so 
2126/UBND-NC dé nghj các co quan, to cliirc, don vj, da phuong trên dja bàn 
tinh và các Co quan có lien quan tp trung thçrc hin có trQng tam, trçng diem. 

Két qua, trên dja bàn toàn tinh dã to chirc 7 lOp tuyên truyên vOi 798 can 
b, cong chüc, viên chCrc, nguài lao dng và nhân dan &ric phO bin các van 
bàn pháp 1ut ye PCTN; trong do, UBND tinh dã giao Thanh tra tinli thu trI, 
phoi hçp yOj CáC co quan, don v có lien quan tO chirc Hi nghj tp huâii cap tinh 
ye Lust PhOng, chOng tharn nhiing, Nghj djnh so i 30/2020/ND-CP ngày 
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30/10/2020 cüa ChInh phü trong do chü tr9ng vic huóng dn vic kê khai tài 
san, thu nhp cho các dôi tiicng phâi kê khai trongtoân tinh; Hi nghj CO sr 
tham dr cüa Thanh tra ChInh phü và gân 500 di biéu là dai  din den tr tat câ 
các ccr quan, dan vj, dja phtrang trén dja bàn. 

Ben cnh do, UBND tinh chi dao các ca quan, dan vi: Thanh tra tinh, S 
Tr pháp, Van phOng UBND tinh, Cong an tinh, Si Giáo dçic và Dào tao, Sâ 
Thông tin và Truyên thông, Dài Phát thanh Truyên hmnh tinh, Báo Quãng Trj 
däng tâi các van bàn cüa Trung uang, Tinh üy ye cong tác PCTN trên cong 
thông tin din tCr và các phuung tin thông tin dai  ching dé tuyên truyên các quy 
djnh cüa pháp luât ye PCTN; dim tin phãn ánh các hoat  dng cong khai cài each 
thu tiic hành chinh; phãn ánh dua tin các hành vi, vçi vic có dâu hiu tiêu c1rc, 
tharn nhüng thông qua nhcIng hoat  dng nghip vçt cüa can bO trinh sat cungnhu' 
lông ghép trong các bâi giãng cüa giáo viên dé giO thiu các guang tp the, cá 
nhân diên hinh tiêu biêu trong cong tác PCTN. 

Thanh tra tinh phôi hqp vâi Dài Phát thanh - Truyên hinh tinh, S& Tu 
pháp, dê phát sOng các chuyên dê ye PCTN; Lânh dio Thanh tratinh chi do 
phông chuyên mon theo dOi, nghiên ct'ru, giâi dáp nh&ng vuàng mac trong vic 
tIc hin tuyên truyên, pháp lu.t ye PCTN; däng tâi các van bàn cüa Dáng, Nhà 
nuâc trên Cong thông tin din tcr ci.)a Thanh tra tinh tai  dja chi 
http://thanhtra.quangtri.gov.vn/. Si Giáo diic và Dào tao tiêp tiic dua ni dung 
PCTN vào giâng day tai  các co s& giáo diic, dào t?o  dã duc các giáo vien, 
giãng viên, hçc viên, sinh viên và hçc sinh tiêp nh.n tIch c1rc, gop phân nâng 
cao kiên thirc, thirc trách nhim v PCTN; hInh thành, phát trien phâm chat 
hem chInh, nãng lçrc tr v cüa nguii h9c truóc thirc trang  tham nhüng và có thai 
d len an, dâu tranh vói t nan  tharn nhQrig. 

Ngoà.i ra, vic tuyen truyên, phO biên, quán trit pháp lut PCTN dtrcc 
thrc hin thông qua hOi  nghj can b, Cong chirc hang nàm; thông qua các buôi 
sinh hoat  "Ngày pháp lut"; trên Trang thông tin din tü cüa các don vj, dja 
phi.rcmg hoc lông ghép trong các buôi hQp cÜa Ca quan, nhãrn nâng cao y' thüc, 
trách nhim trong thi hành, ap ding pháp 1ut cüa di ngü can b, cong chrc, 
vién chtrc. 

2.Kêt qua thyc hiin các bin pháp phOng ngà'a tham nhung trong Co.  
quail, to chác, don vi. 

2.1. Két qua thrc hin cong khai, minh bgch ye tO chic, hogt dng. 
UBND tinh dã chi do các ca quan, dan vi, dja phirang trên dja bàn tinh 

day rnanh  cong khai, rninh bach  các hoat dng cUa ca quan, dan vj theo quy 
dlnh càa Lut PCTN gãn vói cái each thu tiic hành chInh, trong do tp trung 
cong khai & các linh v1rc d xãy ra tharn nhng nhu: cOng khai các thu tijc hành 
chmnh, Cong khai vic phân bô, sü diing ngân sách Nhã nw9c, cOng khai rnua sam 
tài san cOng, cong khai vic tuyên diing cOng chOc, viên chrc vâ các chInhsách 
xã hôi...; tang cu&ng phân cap quãn 1 cho các cap, các ngành; giao quyên tir 
chü, tir chiu trách nhirn cho các ca quan hành chinh, cãc don vj sr nghip, các 
tO chüc kinh tê. Các co quan, don vj dâ to chü'c HOi  nghj can b, cOng chüc, viên 
chü'c dê cong khai các hoat dng cüa ca quan và tInh hmnh quán l, sü ding kinh 
phi, vic thirc hin các che do, chInh sách. Trong 6 tháng dâu nàm 2021, dã có 
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27 cci quan duc kirn tra vic thirc hin các quy dlnli ye cong khai, minh bach 
trong hot dng, gop phân vào vic phOng ngüa tharn nhüng phát sinh. 

2.2. Kêt qua xáy dung và thrc hin cl/nh rntc, tiêu chuán, chê d. 
Trong 6 tháng dâu närn 2021, các c.p, các ngành dã ban hành mói 28 van 

bânvà scra dôi, bô sung 36 van bàn lien quan den các ché d, djnh mirc, tiêu 
chuân. Ngoài ra, cá.c ca quan, don vi dã tIch crc rà soát, sira dôi, bô sung quy 
ché chi tiêu ni b, các quy djnh ye chê d, djnh rncrc, tiêu chuân trên các lTnh 
vuc tâi chInh, dâu tu xay drng, quán 1, sU ding tài san công, giá giao dat, 
chuyén nhixcng quyêrl st'r diing dat. 

Djnh kS', Si Tài chInh báo cáo kêt qua thirc hin Nghj djnh sO 
130/2005/ND-CP và Nghj djnh so 117/2013/ND-CP; tInh hInh th1rc hin chê d 
tir chU ye tài chInh näm 2020 cüa don v sir nghip cong 1p trên dla  bàn tinh; 
dOng thyi, trirc tiêp hthng dan các S, ban ngành xây dimg danh mvc  djch vi sr 
nghip công; xay dixng don giá djch vti cong và phu'ang an giao quyên ti,r chü 
dan vi su nghip theo quy djnh tai  Nghi djnh so 16/201 5/ND-CP và Nghj djnh 
sO 141/2016/ND-CP; thirc hiên tharih quyêt toán ngân sách nàrn 2020 theo 
Thông tu so 137/2017/TT-BTC. 

UBND tinh tiêp tiic quán trit các Co quan, dan vj, dja phuang can nâng 
cao hiu qua phân bô và sü diing các nguOn tâi chinh, thirc hin phân bô ngân 
sách nhà nuOc gãn vài vic day rnanh thirc hành tiêt kim, chông lang phi; giao 
So Tài chInh hthng dan, don dôc vic thirc hin quân 1, str dvng  CO hiu qua tài 
san công, kinh phi t& ngân sách nhà nuOc, thirc hin nghiêm tüc các quy dnh ye 

cong khai dr toán ngân sách nhá nuOc narn 2021, quy djnh ye quy chê chi tiêu 

Trong kS'  báo cáo các ca quan don vj d thrc hin 21 cuc kiêm tra/ 27 
don vi viéc thrc hiên dinh rnüc, tiêu chuân, ché do trong co quan, don vj, dja 
phixang; qua kiêrn tra da kjp thOi chân chinh nhQ'ng thiêu sot trong vic thiic 
hién các tieu chuân, chê do, djnh imrc theo quy djnh cüa p!1áp Iut. 

2.3. Kêt qua thi'c hin quy fác thig xt cüa ngtcêi có chtc v.i quyén hçin. 
Trén ca sO các van ban chi dao cCia Thü-tu'Ong ChInh phü: Quyêt djnh so 

1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 ye vic phê duyt Dê an Van hóa cong y1i; Chi 
th so 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 ye thng cu&ngk' lit, k5' cuo'ng trong các co 
quan hành chInh nhà nuOc các cap; Cong din so 724/CD-TTg, ngày 17/6/20 19 
ye vic tang cuing các bin pháp phông ng1ra tiêu ciic, thaw nhQng trong hoit 
dng cOng yii; Chi thj sO 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 cña Tong Thanh tra 
ChInh phü '4vê vic tang cuOng kS'  1ut, k' ciiong hành chinh dôi vOi cong chrc, 
viên chirc ngành Thanh tra"; UBND tinh giao Sa NOi  via, Thanh tra tinh thuOng 
xuyen kiêm tra, don doe the co quan, don vi, dja phucing thrc hinnghiêm thc 
các van bàn cüa Trung uong và các van bàn cüa Tinh: Ké hoach so 129 1/KI-1-
UBND ngày 28/3/20 19 c1ia UBND tinh ye triên khai thrc hin De an Van hóa 
cOng vu;  Cong van so 1635-CV/TU ngày 11/7/2019 cüa Tinh üy ye vic rà soát, 
Chân chinh xCr 1?  the hành vi tiCu circ, tham nhUng trong các ca quan CO chrc 
nàng phOng, chOng tham nhüng; Cong van so 3628/UBND-NC ngày 12/8/20 19 
cüa UBND tinh ye tang cu&ng các binpháp phông, ngüa tiCu circ, tham nhiThg 
trong boat  dng cOng vu;  Cong van sO 453/TTr - PCTN ngày 29/7/20 19 cüa 
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Thanh tra tinh thtrc hin Chi thj s 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 cüa Tong 
Thanh tra ChInh phü "ye vic tang cu&ng k' 1ut, k5' ctrong hành chInh dôi vói 
cong chüc, viên ch&c ngành Thanh tra". 

NhIn chung, 6 tháng dâu nãm 2021: Vic chap hành k' 1ut, k' cucing 
hành chInh và do drc cong vii cüa can b, cong chcrc, viên chirc trén dja bàn 
tinh ngày càng dirge nâng cao. Den nay, các ca quan, dan vj dêu thirc hin 
nghiêm tue trong vic chap hành gi giâc lam vic, tinh than, thai d lam vic 
cüa can b, cong churc, viën chcrc có nhiêu chuyên bien tIch crc, chat li.rcing vâ 
hiu qua cong vic ngày càngduc nâng cao. Trong k' báo cáo, toàn tinh chira 
tiênhãnh cuc kiêni tra nào ye thirc hin quy tãc trng xCr c.ia ngithi có chüc vii, 
quyênhn. - 

2.4. Ke't qua thc hin chuyn dói v/frI cong tác cia ngu'ài có chtc vi, 
quyén hgn. 

Các ca quan, don vj, dla  phirctng dâ thyc hin khá nghiêm tue vic chuyên 
dôi vj trI cong tác dé chü ding phóng ngtra tharn nhüng theo quy djnh cüa Lut 
PCTN nãm 2018 Va Ngh djnh sO 59/20191ND-CP ngày 0 1/7/2019 cüa Chinh 
phü quy djnh chi tiêt rnt sO diëu và bin pháp thi hành Lut PCTN nhtr ban 
hành ké hoch djnh k' chuyên dOi vj trI cong tác dOi vol can b, cOng chüc, viên 
chrc khOng g1U chirc vii lãnh do quân 1 dang Cong tác trong CC Ca quan, to 
chirc, dan vi, dja phi..rang; tong hqp sO 1iu 6 tháng dâu närn 2021, toàn tinh dã 
chuyên dôi 96 can b, cOng ch(rc, viéri chic. 

2.5. Kêt qua thwc hiên cái cách hành chInh, ng dyng khoa hQc cOng ngh 
trong quán l vâ t/ianh toán klióng ding tiên inqt. 

Dé triên khai cOng tác cái cách thU tiic hành chInh, UBND tinh ban hành 
Quyêt djnh sO 771QD-UBND ngây 13/01/2021vê vic ban hành Kê hoch hot 
dng cOng tác kiêrn soát thu tiic hành chInh nãm 2021; Quyêt djnh so 
30/2020/QD-UBND ngày 08/12/2020 quy djnh cOng khai xin li trong giãi 
quyêt thU tic hành ehInh cho cá nhán, tO chOc trén dja bàn tinh Quâng Trj. Vic 
thirc hin ca ehê mt ccra, mt ccra lien thông tiêp tiic di.rgc thng ctrô'ng và phát 
huy hiu qua. Toàn tinh có 20/20 sO, ban, ngành, 10/10 huyn, thành phô, thj xa 
và 125/125 xâ, phuOng, thj trân triên khai thrc hin co die môt cua, mt ecra 
lien thông. 

Trong 6 tháng dâu nàrn 2021, toàn tinh có 2.000 thU We hành chinh 
(TTHC) dugc áp dung ti các ca quan, t chOc, don vj trén dla  bàn tinh, trong 
do: cap tinh: 1565 TTHC; cap huyn: 298 TTI-IC; cap xã: 137 TTHC. Tong so 
djch vi cong trrc tuyên: 1990, trong do: DVCTT rnrc 1: 29; muc 2:683; müc 3: 
87; mrc 4: 1191. 

Trong kS'  báo cáo, UBND tinh thirc hin cong bô 98 quy trInh nci b 
thuc thârn quyén giãi quyêt cUa các sO, ban, ngành (UBND tinh dâ ban hành 
Quyêt djnh sO 133 7/QD-UBND, ngày 28/5/2021 cong b danh mic thu t1c hành 
chInh bann hành rnOi trong linh vtrc PCTN thuc phm vi quân 19 cUa Thanh tra 
tinh Quâng Trj); dông thOi, so hóa quy trinh trCn 1-I thông thông tin mOt  ca 
din tir tinh Quâng TrI. 

Vic triên thai tiêp nhtn ho so và trâ kêt qua giãi quyêt thU tVc  hành chInh 
qua djch vii bixu chInh cOng Ich (BCCI) dirge tiép c quan tarn thirc hin: trén 
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dja bàn tinh cac co quan, t chrc, don vj, dja pht.rcing dâ k kt thôa thun hçip 
tác triên khai Quyêt djnh so 45/2016/QD-TTg giüa Bini din tinh vOi 20 So, 
ban, ngành Va 09 huyn, thj xã, thành phô; trong k' báo cáo, so krçing TTHC 
dang k scr diing djch vi BCCI là 526. 

Viêc thic hiên ca chê môt cra, rnt ca lien thông tiêp tVc duc tang 
ctthng và phát huy hiu qua; toàn tinh có 20/20 sO, ban, ngành, 10/10 huyn, 
thành phô, thj xã và 125/125 xâ, ph.rOng, thj trân triên khai thirc hin co ché mt 
ccra, mt cüa lien thông. Mo hInh môt ca din tü hin di trong giâi quyêt các 
thu tiic hành chinh dã dirc trin khai ti 100% các co quan, dan vj hành chInh 
trên dia bàn toàn tinh. 

UBND tinh d ban hành Quyêt djnh so 500/QD-UBND ngày 03/3/2021 
cüa UBND tinh ban hành Quy chê tiêp nhn, xO 1', phát hành và quân l van 
bàn din ti:r gi&a CC Ca quan, to chrc thuc tinh Quáng Trj; Van phOng UBND 
tinh d có COng van sO I 00/VP-HCTC ngày 08/3/2021 ye vic tang cuOng xfr ! 
van bàn trên rnôi truOng din tlr, tir viêc tiêp nhn, phân loi, giao xU 1, tham 
muu den vic k so, phát hành, dông thOi nhãrn darn bào xir l ho so thu tVc 
hành chIrih dung han; 100% van bàn dixgc thc hin bang chr k' so và gOi nhn 
qua mng, tth cac van bàn mt và van bàn khác theo quy djnh; tiêp tiic to chü'c 
thirc hin các phân mém Djch vi cong tr1rc tuyên, Mt ccra din tü', thu phi bang 
biên lai din ti:r, 100% can b, cong chüc, viên chirc trong toàn tinh duçic cung 
cap tài khoân thu din tO d phic vçt vic gOi nhn van bàn din tO qua mang. 

Trong linh virc quân l ngân qu5, h thông Tabmis tiêptc là cong cii 
hu hiu trong vic theo dOi, quãn 1, cp nht tinh hmnh phân bô dir toán, kiêm 
soát thu, chi ngân sách và khai thác thông tin báo cáo. Cong tác phôi hqp thu 
NSNN gia ca quan Kho bc - co quan Thuê - Ca quan Hài Quan và các Ngân 
hang thuong rni ngày càng mO rng; qua do giüp nguOi np thuê, don vj sO 
dung ngân sach co the tiêp can throc cac dich vu thu nôp, chi NSNN van rninh, 
hin di; dông thOi, hn the thanh toán bang lien mitt trong nên kinh tê quôc 
dan. 

Kho bc Nhà nuOc tinh thuOng xuyên tuyên truyên, huOng dan các dn v 
sO dung NSNN, nguOi dan, doanh nghip sO diing các plurang thOc thanh toán 
không dung tiên rnt trong thu, chi NSNN; da .dtng hóa các phuong thOc thanh 
toán trong thu nôp NSNN nhu internet banking, ATM...; tao thu.n lqi cho 
nguOi dan, doanh nghip trong vic thirc hin nghra vii np NSNN, gop phan 
hn ché nhüng nhiu, tiêu circ. 

Den nay, Co 93% các dan vi hành chInh trên dja bàn tinh dã thrc hin vic 
trã h.rong cho can b, cong chCrc qua tài khoãn; phãn IOn vic thanh toán si:r ding 
các nguôn ngan sách Nhâ nuOc dêu thirc hin bang hinh thOc chuyên khoãn qua 
Kho bac Nhà nuOc dê kiêrn soat, theo dOi, quân l, dôi chiêu theo quy djnh, han 
chê thâp nhât vic giao djch bang tiên mt nhãrn phOng ngOa tiêu circ, tham 
nhüng. 

2.6. Két qua t/iyc Iiin các quy cl/nh ye kiém soát tài sari, thu nhp cüa 
nguô'i có chic vt quyén hgn. 

Thrc hin Lut PhOng, chOng tham nhüng närn 2018, Nghj dnh so 
130/2020/ND-CP ngày 3 0/10/2020 cüa Chinh phü ye kiêrn soát tài san, thu nhp 
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cüa nguñ có chüc vii, quyn hn trong ca quan, to chirc, dan vj ti dja 
pht.rcing;UBND tinh dã giao cho Thanh tra tinh là ca quan dâu môi, trrc tiêp 
tham misu cong tác phông, chông tharn nhQng trên dja bàn tinh Quàng Trj, tham 
muu xay drng Ké hoch so 605 1JKH-UBND ngày 3 1/12/2020 ye triên khai thirc 
hin cOng tác kiêrn soát tài san, thu nhp cüa ngui có chi'rc vv, quyn hin trong 
ca quan, to chirc, dan vj; Kê hoch so 5 l/KH-UBND ngày 11/3/2021 ye triên 
khai thrc hin vic kê khai, cong khai Bàn kê khai tài san, thu nhp trén da bàn 
tinh Quâng Trj nãm 2021, kêt qua nhu sau: 

Ngãy 02/6/2021 UBND tinh ban hânh Báo cáo sO 89/IJBND-BC ye kCt 
qua triên khai thijc hin cong tác kiêrn soát tài san, thu nhp tan dâu trên dja bàn 
tinh Quãng Trj, cii the: SO co quan, to chirc, dan vj dà tO chrc thirc hin vickê 
khai tài san, thu nhp: 46/46. SO ngui phãi kê khai tài san, thu nhp Ian dâu: 
6.329 .Sô ngl..rii dâ kê khai tài san, thu nhp lan dâu 6.3 17/6.329 hwakê khai 
12 ngwài: T lé so ngir&i dã ké khai/sO ngu&i phái ké khai TSTN Ian dáu chui 
dqt 100%, nguyen nhán do ngzthi thuç5c then kC k/wi: nghi sinh, nghi Orn, nghi 
vic, dang di dào tao dài hgn...) So Ca quan, to chüc, dan vj dà tO chüc thrc 
hin vic cong khai ban kC khai tâi San, thu nhp 46. So bàn kê khai dã duçic 
cOng khai 6.317 bàn, trong do: So bàn ké khai dä cOng khai theo hmnh thirc niêrn 
yet 2.904 bàn; So bàn ké khai dã cOng khai theo hInh thixc cOng bO ti cuc h9p 
3.413 bàn. 

Thanh tra tinh Quãng Trj là ca quan duc Uy ban Nhân dan tnh giao lam 
dâu môi tp hqp và Ip thu tUe  d bàn giao bàn ké !thai tài san, thu nhp cüa 
nhthig Ngrii gi chirc vij t& Giám dOc s và tucing duang tr Len thuc din 
kiêm soát cüa Thanh tra ChInh phü ti Khoân 3, Diêu 38, Lut PhOng, chông 
tham nhüng nàni 2018. Den nay, Thanh tra tinh Quáng Trj dã hoàn tat các thu 
tUc bàn giao bàn kê khai tài san, thu nhp güi Cçic PhOng, chông tham nhüng, 
Thanh tra ChInh phü theo quy djnh. 

3. Két qua phát hin, xfr 1 tliam nhüng & co quan, to chfrc, don v 
3.1. Qua cong tác te kiCm tra n3i b cüa các co quan, to chz'cc, do'n vi. 
Trong kS'  báo cáo, các ca quan, dan vj, dja phuang, qua cong tác tlr kiêrn 

tra ni b ch.ra phát hin hành vi tham nhng. 
3.2. Kêt quO cOng tOe thanh Ira và viêc phOt hin, xü lj cOc vu viêc tharn 

nhung qua hogt dç5ng thanh tra. 

Trong k' báo cáo, các ca quan, dan vj, dja phuang không phát hin, 
1 ye tham nhung qua hot dng thanh tra. 

3.3. Kêt quO giOi cjuyCt khiéu ngi, tO cáo vO vic phát h/en, xz l tha,n 
nhung qua giOi quyOt khiêu ngi, tdcOo. 

Qua cong tác giài quyêt khiêu nai, to cáo, trong kS',  chua phát hin hành vi 
tham nhQng. 

3.4. Diêu tra, truy tO, xét xz"r các vu thain 1ihzng: 
Trong k' báo cáo, khOng có xäy ra các viI diêu tra, truy to, xét x& các vii 

tharn nhng. 
3.5. Két quO rO soát, phát hin tham nhüng qua cOc hogt dng khOc: 

Không 
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3.6. KIt qua thanh Ira, kilm tra trách nhiçrn thzrc hin pháp 1ut v 
phông, chóng tham nhüng. 

Trong k báo cáo, các co quan, do'n vi, da phuong dã triên khai thi,ic hin 
21 cuc thanh tra, kirn tra ti 27 co quan, don vj; qua cong tác thanh tra, kiêrn 
tra dã kp thai chân chinh nhUng bat cap, thiêu sot trong cOng tác PCTN, giüp 
các CáC co quan, tO cht'rc, don vl k.häc phic nhithg thiêu sot, ton tu. 

4. Kêt qua phOng, chng tham nhüng trong doanh nghip, tO chIi'c 
khu vtjc ngoài nba nuóc. 

4.1. Các hoqt d5ng äthc hin cé quán lj cong tác phông, chOng tham 
nhung trong doanh nghip, tO chi'cc khu vc ngoài nhà nwóc. 

Ngày 13/01/2021, UBND tinh d ban hãnh Kê hoach so 04 /KH-UBND 
ye cOng tác PCTN närn 2021; trên co s& do, các doanh nghip, to chrc ichu virc 
ngoài nhà nuàc cn cir vao co cau vã chirc nãng cüa tüng don vi d xây dirng k 
hoach PCTN thrc hin dôi v&i don vj rnInh; trong do tp trung cOng tác tuyên 
truyên các chü truong, chInh sách cOa Dáng và pháp 1ut cüa Nhà nuOc ye 
PCTN; các tO chcrc khu vijc ngoài nhà nuc dã triên khai ni dung cong tác xay 
dung da.o due kinh doanh, PCTN trong kC hoach ho?t dng chung cüa Hip hi 
riàrn2021. 

Thire hin Nghj quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü ye 
tiêp tic thçrc hin nhUng nhim vu, giãi pháp chü yêu cãi thin mOi trlr&ng kinh 
doanh, nâng cao näng hrc cnh tranh quôc gia närn 2021; UBND tinh dã ban 
hành Kê hoach hành dng so 34/KH-UBND ngày 18/2/2021 ye cãi thin rnôi 
truYng kinh doanh, nãng cao nãng 1cm canh  tranh quOc gia näm 2021; trong t1ii 
gian qua, UBND tinh dã quyêt 1it chi dao các ngãnh, các cap chü dng xay 
dçrng kê hoach  và to chirc triên khai thcrc hin nhirn vii và dt dt.rcic mt so kêt 
qua nôi bt nhu: Doanh nghip trên dja bàn tinh ghi nhn có sr cãi cách Ian nht 
ye thu tVc  hành chInh, thii gian thirc hin các TTHC duc rcit ngärl, chInh quyén 
cap tinh cO sir dOng hành, ho trç, các khó than vuàng mac cOa doanh nghip 
ducic tháo gà kjp thi (chi sO CCHC PAPI cia tinh nàni 2020 dat  44,78 diem, 
nãm trong nhOrn diem sO cao nht, xp thir 6/63 tinh, thành ph6). Dng thui, 
UBND tinh ban hânh Cong van so 1812/UBND-NC, ngày 12/5/2021 v vic 
duy trI và nâng cao Chi sO hiu qua quàn trj và hành chInh cong cüa tinh (PAPI) 
nàm 2021 dé gop phân nâng cao hiu qua quãn 1 nhà nu&c, nãng cao rnüc d 
hâi lông cüa ngui dan. - 

4.2. Kêt qua thwc hién quy djnh cüapháp liir vêphông ngia thorn nhiing 
dOi vói doanh nghip, tO chth khu vcc ngoâi nhà nu'óc. 

Trong 6 tháng dâu nàm 2021, Hip hi Doanh nghip tinh d to chcrc triên 
khai "Cuc vn dng xây drng van hóa doanh nghip Vit Nan-f' theo quyêt 
djnh cüa Thu tuâng ChInh phü và cüa Hitp hi phát triên Van hóa Doanh 
nghip Vit Nam phát dng, nhãrn vn dng doanh nghip trong tinh xãy drng 
h thông các giá tn, chuân rniic, quan niêrn và hành vi cüa doanh nghip tao nên 
bàn sac kinh doanh và sir phát tniên ben vng cüa doanh nghip; ton vinh các 
doanh nghip vâ doanh nhân có thành tIch xut sc trong xây drng Van hóa 
Doanh nghip dOng thri tIch circ  tuyên truyên, quãng bá và nhân rng nhUng 
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din hInh tiên tin trên dia bàn tinh d neu cao do dirc kinh doanh, hn ché 
nh&ng biu hin tiêu crc, tham nhüng, vi phrn pháp 1ut trong kinh doanh. 

Các doanh nghip trên dja bàn tinh dâ chü dng tliirc hin các giài pháp 
phông ngi'ra tharn nhQng, to chüc kiêrn tra vic chap hãnh các quy djnh pháp 1ut 
ye PCTN cña don vj, cá nhân thuc phrn vi quàn 1 nhäm kjp thai phát hin và 
xCr 1 hành vi tham nhung theo quy djnh; dông thai, tirng bithc ho trcl doanh 
nghiêp hi viên chuyên dôi so trong quail trj doanh nghip, tich cixc thirc hin 
các hinh thirc giao djch tài chinh trong ban hang, ke khai thuê, thu ttc xuãt nhp 
khâu qua Häi quan, thu tiic dàng k kinh doanh, dóng, huông BHXH cho ngu&i 
lao dOng... bang hInh thirc giao djch din tO. Den nay phân iOn các doanh nghip 
hi viên thirc hin và dà tiêt kirn nhiêu thd gian cho doanh nghip dOng thôi 
gop phãn xây dung mô hInh kinh doanh cong khai, rninh bch. 

Ben canh  do, các doanh nghip dà thirc hin các bin pháp cong khai, 
minh bach thông qua Hôi nghj tong kêt, hci nghj giao ban, dOng thai tiêp tc 
duy trI các quy djnh cia ni b nhu ni quy lad dng, quy chê quân 1 tài chInh, 
quy dinh ye cong tác bô nhiérn; ban hành quy djnh phãn cOng trách nhirn giâi 
quyêt cong vic giUa Chc tjch và Giárn dôc; quy chC nâng !trnng, chuyên xêp 
h.rong; quy djnh vj trI vic lam; cung cap thông tin len Website cüa doanh 
nghip theo Nghj djnh sO 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü ye 
cong bô thông tin cüa doanh nghip nhà nuOc... Các hoat dng, các van dê, 
quy& sách IOn cüa doanh nghip dêu ducic darn bäo tInh dan chü, duc bàn bac, 
thão 1un cong khai, rninh bach  trong lãnh dao, quàn 1. Do vy, dâ phát huy 
quyên lam chü cüa rni thânh viên, tao dng 1rc, niêrn tin cüa can b, dãng viên 
vàcôngnhânviênyentâmlàmviêc. 

Ngoài ra, UBND tinh dã chi dao SO Ké hooch và Dâu tu tharn muu 
UBND tinh to chirc dOi thoi doanh nghip narn 2021, hO trq giãi quyet kho 
khàn, vuOng mac cho các doang nghip/nhà dâu tu theo Chi thj so 06/CT-
UBND, ngày 01/6/2021 cüa UBND tinh. 

5. Vai trO, trách nhim ctia xã hi trong phông, chông ham nhQng 
5.1. Cac nç51 dung cia thc hiçn nhãm phát huy vai trô, trách nhim cia 

Mt trn To quOc Vit Nain và các to chz'rc than/i vién, ca quan báo chI, nhà 
báo, doanh nghip, cOng dan, ban t/ianh tra nhán dan và các tO chtc, doàn the 
khác trongphông, chóng tham nhiing. 

Uy ban Mt trn T quc Vit Narn tinh dâ phôi hçip vOi UBND tinh 
trong vic triên khai thirc hin Kê hoach  sO 04/KH-UBND ngày 13/01/2021 cüa 
UBND tinh ye cong tác phOng, chOng tham nhüng nãrn 2021; Ban Thi.thng trçrc 
Uy ban M.t trn TO quôc Vit Nani tinh d ban hành ke hoach  thrc hin cOng 
tác phOng chOng tharn nhfIng, lang phi närn 2021; trên co sO dO, yêu câu Mt 
trn các cap trong tinh và các to chrc thành vién cua Mt tr.n tinh triên khai 
thi.rc hin. 

Chü dng, phOi hçp vOi các Ca quan, tO chá'c cua Dãng, Nhà nuOc; co 
quan báo chI trong dâu tranh vOi tham nhng, lang phi nhr: phi hcip ca quan 
truyên thông kjp thOi phân ánh ye các hành vi, vii vic có dâu hiu tham nhiThg, 
lang phi, phàn ánh tiêng nói rnnh me, kiCn quyCt và dông lông cüa Nhân dan 
kien quyêt dâu tranh không khoan nhuqng vOi tham nhüng, lang phi; mO chuyên 
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mi,ic v PCTN lang phi trén các phucing tin truyên thông cüa h thông MTTQ 
Vit Narn nht.r trang web cüa h thông MTTQ các cap, bàn tin cong tác Mt trn 
cüa UB MTTQ Vit Narn tinh; xây dixng và thirc hin tot cci chê phôi hcip giUa 
UBM]ITQ Vit Nam các cap, các tO chüc thành viên cüa Mat trân v&i các cci 
quan bá.o chI, tr9ng tarn là các cci quan bão chi thuc h thông Mt trn trong 
viêc trao dôi, cung cap thông tin và phãn ánh thông tin ye phông, chông tham 
nhüng, lang phi. 

5.2. Nhüng két quth, dóng gop cüa Mt trçn To quOc Vit Nam và các to 
chüv thành Vin, co quan báo chI, n/ia báo, doanh nghip, cong dan, ban thanh 
tra nhán dan và cOc tO chi'rc, doàn the khOc trong phOng, chOng thani nhung. 

Vê hoat  dng giárn sat: Ban Thrô'ng trirc Uy ban MTTQ Vit Nam tinh 
ban hành Kê hoch so 56/KI-I-MTTQ-BTT ngày 05/02/202 1 ye giám sat, phãn 
biên xã hôi cüa MTTQ và các doàn the nrn 2021, trén cci sà do, TJBMT dà tO 
chrc 2 dqt kiêm tra, giáin sat cong tác bâu cü dai biêu Quôc hi khóa XV và 
HDND các cap nhiêm k' 2021-2026, Hi LHPN tinh giám sat vic thirc hin 
quy trInh giâi thiu nhân s1r nü rng ctr viên dti biêu HDND các cap nhirn k' 
2021-2026. Sau giárn sat dâ kiên ngh 24 kiên, kién nghj. Tiêp tiic don dOe, 
triên khai HtrOng dn so 21/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/10/2020 cüa Ban Thu&ng 
trlrc Uy ban Mt trn To quOc Vit Narn tinh ye vic giárn sat can b, dáng viên 
và cong tac can b den Mt trn các cap. 

Ye cong tác phãn bin xâ hi: Trong 6 tháng dâu nãm 2021, UBMTTQ 
Vit Narn tinh tharn gia kiên vào 38 dr th4o  van bàn quy phrn pháp lut, 
tham di,r 05 hi nghj thâm djnh chucing trInh, dir an phát triên !dnh tê - xã hi 
trén dja bàn tinh. Dâ vn dng, phát buy vai trO cüa các Hôi dông tix van, To Tix 
van, các chuyên gia trên các linh vrcthain gia hott dng giárn sat, phân bin xâ 
hi cüa MTTQ các cap. Thirc hin tot cong tác thaw gia xây dirng chInh sách, 
pháp 1ut, các di an, dê an lien quan trrc tiêp ti quyên con ngui, quyén và 
nghia vv cci bàn cüa cong dan. 

Xác djnh ho?t dng cüa Ban Thanh tra nhân dan (Ban TTND), Ban giárn 
sat dâu tu ci:ia cong  dông (Ban GSDTCCD) là cOng cci dê Nhân dan tharn gia tot 
cong tác tham gia xay dirng chinh quyên, 6 tháng dáu närn UBMTVN tinh dâ 
xay dirng k hoch nàni tInh hInh hoit dng cUa Ban TTND và Ban GSDTCCD 
trong toàn tinh thông qua vic lông ghép các cuc lam vic, kiêm tra cong tác 
tác Mt trn 6 tháng dãu närn cüa BTT MT tinh và tiêp tic tiên hành kiêrn tra 
hot dng TTND, giám sat dâu tu cüa cng dông ti các dcin vj cap xâ, nhât là 
nhüng xà thrc hin sap nhp doTi vi hành chinh dê hix&ig dn cüng cO, kin 
toàn, thành 1p mài các Ban TTND, Ban GSDTCCD. 6 tháng dãu nàm 2021, 
150 Ban giám sat dâu tu cüa cong  dOng dã tham gia giárn sat 459 cuc. 141 Ban 
T'TND giám sat 318 cuôc. Ben cnh dO, thuäng xuyên näm bat tInh hlnb, du 
lun, kiên, dC xuât, kiên ngh cUa nhãn dan phát hin vii vic tharn nhQng; Phôi 
hqp triën khai thirc hin tOt cOng tác hOa giãi a c s& và thirc hin hi.rcing uàc, 
quy uàc & khu dan Cu; vic tip cong dan và x& ]' dcin thu khiu ni, th cáo cüa 
cOng dan lien quan den phOng, chông tham nhng. 

COng tác tiêp cOng dan, xü l dcin thu khiêu ni,tô cáo: Ban Thung trirc 
UBMTTQVN tinh thixng xuyên tharn gia, phôi hcip tiêp cOng dan dlnh kS' hang 
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tháng tai Ban Tip cong dan tinh cüa Chü tjch UBND tinh, qua do nm bat tInh 
hjnh khiu nai, khiu kin, to cáo cüa cong dan, kin nghj, phãri ánh gài các cap 
CO thâm quyên quyêt dnh, xU 1 kp th&i các-dan thu phán ánh, khiêu ni, tO 
cao, các phân ánh, dé nghi cüa cac co quan, tO chcrc, nhân dan ye tham nhQng, 
Lang phi gcri den MTTQVN các cap. 

IlL Oánh giá tInh hInh tham nhiing, cong tác phông, chng tham 
nhüng, dir báo tInh hInh trong thôl gian tói. 

1. Dan/i giá tin/i IzInh 
UBND tinh da và dang to chirc thirc hin dông b các giâi pháp phông 

ngra tharn nhüng, dâ dat  duc nhang kêt qua quan trçng. Các co quan trong h 
thông chInh trj dêu quán trit và chi dao  thirc hin cong tác tuyén truyên, nâng 
cao nhn thüc ye thüc và hành vi phOng, chng tharn nhQng. Ni dung cong 
tác PCTN dã ducic các co quan, don vj, to chrc, dja phixang triên khai thirc hin 
và tang ci.thng cong tác kiêm tra, don dOc vic thirc hin; tich circ chi do cOng 
tác phát hin, xü 1 cac vçt vic tham nhi3.ng, giâi quyêt dun thu, kiên nghj, phãn 
ánh cüa cong dan ye tiêu crc tham nhQng; trong k' báo cáo khOng phát hin 
truäng hqp nào CO dâu hiu hành vi tham nhüng. Tuy nhiên, ben cnh do cong 
tác tix kiêrn tra a trong nôi b thng co quan, don vj, dla  phuung dê phát hin 
hành vi tharn nhüng van cOn htn chê; cong tác phOng ngra gan v&i cong khai, 
minh bich trên mt so !inh vçrc nhy cam, dê phát sinh tham nhng nhu dâu tu 
xây dirng, quán 1 dat dai, mua sam tài san cOng, cap Giây chtrng nhn quyên scr 
ding dat, den bü giäi phóng rnt bang,... mt so n01 chua thirc hin tot; vic 
giám sat cong dông dôi vOi các cong trmnh, dir an xây djng t& nguôn ngân sách 
Nhà nithc chua phát buy hiu qua; vic thrc hin chê d báo cáo ye PCTN cüa 
mt SO CO quan, dun vj, dja phuong chrn so v&i thOi gian quy djnh. 

2. Di•i báo tin/i hInli tizarn nliüng 
Kt qua thrc hiii cOng tác PCTN thai gian qua dâ có tác diing phông 

nglra, ran de nhât djnh dôi vâi t nn tharn nhüng. Dir báo tInh hInh tham nhOng 
trên da bàn tinh trong thii gian tOi khong phát sinh vi vic; Tuy nhiên, h 
thông co chê, chinh sách pháp 1ut ye phOng, chông tham nhQng hin nay cOn 
chua that dOng b. Do vy, hành vi tharn nhiing s tinh vi hun, dc bit là 0 mt 
so lThh virc nhy cam dê xáy ra tham nhng nhu': dâu tt.r xây dirng, quãn ! dt 
dai, mua sam tài san công, cap Giây chirng nhn quyCn sü diing dat, den bü giái 
phOng ni.t bang... 

3. Ddnh giá cliung li&u  lye, /iiu qith cong Mc plthng, chiing t/iarn 
nhüng trên các linh i'yv tIiu5c f/lam quyên quán lj cia b3, ngànli, dja 
phu'ong. 

UBND tinh da trién khai nhiêu bin pháp nham tang cung thirc hin cO 
hiu qua Lut PCTN nhu: Tuyên truyn, ph bin, giáo dic v PCTN, ng diing 
cong ngh thông tin trong quân L và thanh toán không dàng tiên mt; cãi each 
thiii tc hành chlnh, trong do chO trong dun gián hóa các thu tVc  hành chInh gän 
vOl chInh quyên din tü; thirc hin co chê mt cUa, mt cUa lien thông; tang 
cuäng cong tác tiêp cong dan; cong khai minh bich trong hoat dng cüa các c 
quan, don vj; giám sat cüa Ca quan dan cr, Mt trn To quOc Vit Nam vã các to 
chi'rc chInh trj - xâ hi, các co quan báo chI trong PCTN,.. Chi dao  các co quan 
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thanh tra các cp thng cung cong tác thanh tra, kirn tra d kjp thyi phát hin, 
chân chinh, ngàn chn, xu l theo thrn quyên nhüng hành vi tham nhüng, qua 
do d gop phân han chê phát sinh tiêu c11c, tharn nhüng tai  các dn vi,  dja 
phuong. Mt khác, h thông pháp lust ye PCTN ngày cãng duçic bô sung, hoàn 
thin lam tiên dê, hânh lang pháp 1 dé thirc hin có hiu qua cong tác PCTN. 

4. So san/i hiu qua cong the phông, c/lông I/ian, nliâng kj nay vôi kj) 
Irzió'c hoc càng kj nan, Irwó'c. 

Các biên pháp phông ngira, phát hin tham nhUng duçc cá.c co quan, don 
vj tp trung thçrc hin tIch circ; so v&i càng kS'  nàrn triric, so vi lien quan den 
tham nhüng giám (6 tháng näm 2020: 03 vçi; 6 tháng dâu nm 2021: 0 vi) 

IV. Nhim vui, giãi pháp cong tác PCTN trên dja bàn tinh 6 tháng 
cui nãm 2021. 

1. Tip tVc  dy rnnh cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit các van 
bàn ye PCTN, dc bit là Lut PCTN näm 2018; Nghj djnhsô 59/20191ND-CP 
ngày 01/7/20 19 cia ChInh phüquy djnh chi tiêt rnt so diCu và bin pháp thi 
hành Lut PCTN; Nghj djnh so 130/2020/ND-CP ngây 30/10/2020 cüa ChInh 
phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngui có chcrc v, quyen han trong co 
quan, to chirc, don vj; Ngh quyêt Trung uong 4 (Khoá XI) gãn vi day mnh 
vic h9c tp và lam theo ti.r tu'âng, dao drc, phong each Ho Chi Minh theo tinh 
than Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa Bô Chmnh trj. 

2. Phát huy vai trà, trách nhirn, guang rnâu cüa ngui dirng dãu Co quail, 
don vj trong vic chi dao  cong tác PCTN; chü dng tr phát hin và xfr l kjp 
thñ các vçi vic có dâu hiu tham nhüng, vii an tharn nhQng Va trách nhim cüa 
ng.r&i drng dâu khi dé xây ra tham nhüng trOng co quan, to chcrc, don vj do 
inInh trc tiêp lãnh do, quân 1, nhât là dôi vâi các tru&ng hqp bao che, ngàn 
can vic phát hin, xcr l tham nhüng. 

3. Các co quan, don vi, dia phuong tp trung chi dao tic hin có hiu 
qua các giãi pháp phông ngra tharn nhüng, trong do tp trung thçrc hin tot vic 
cong khai, minh bach trong hot dng cüa co quan; xây dirng, thirc hin djnh 
mrc tiêu chuân; thiic hin quy tãc Ong x1r, dao dtrc nghê nghip; chuyên dôi vj 
trI cong tác cüa can b cong chCrc, viên chirc; ké khai tâi san, thu nhp cüa ngt1Yi 
có chtrc vu, quyên han. 

4. Thanh tra các cap,, cac ngành triên khai thtrc hin Kê hoch thanh tra 
närn 2021 dâ ducyc phé duyt, trong do chñ tr9ng tang cung Cong tác thanh tra, 
kiêrn tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye PCTN theo quy djnh; nâng 
cao chat h.rqng, hiu qua cong tác thanh tra, kiêm tra Va phOi hp tot gia các co 
quan chüc näng theo Thông tis lien tjch so 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-
TTCP ngày 18/10/2018 quy djnh ye phôi hçip giia co quan Diêu tra, Vin Kiêrn 
sat vàco quan Thanh tra trao di thông tin ye ti phm vâ giài quyêt kiên ngh 
kh&i to dtxçc phát hin thông qua hoat  dong thanh tra, 

5. Tiêp tc clii dao các S, ban, ngành, dja phu'ong thrc hin tOt cOng tác 
tiép cong dan, tp trung giái quyCt don, thi.r khiêu nai,  th cáo phi1c vi.i nhim vii 

chmnh trj dja phi.rong, không dê xày ra "diem nóng"; chi dao, don doe xir l' các 
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v11 vic do báo chi nêu hoãc do'n, thu cüa cong dan khiêu nai, to cáo có li& quan 
den tham nhIng trên dja bàn. 

6. Các ci quan Cong an, Vin Kiêrn sat nhân dan, Tôa an nhãn dan các 
cap t.p trung chi dao, xcr 1' dth diem các vu an có dâu hiéu tham nhüng, tiêu circ 
con tOn dçng, dc bit các vii vic du 1un xã hi quan tarn. 

7. Dày mnh cài cách hânh chInh, xây dirng nên hành chInh dan chü, 
chuyên nghip tirng buOc hiên di, nâng cao hiu 1irc, hiu qua ho.t dng cüa Co 
quan hành chInh Nhà nuàc các cp trén dja bàn tirih nhãm phiic vi nguôi dan, to 
chirc và doanh nghip tot hm, dáp irng yéu câu quán 1 Nhà nuOc và phát triên 
kinh tê tai da phuong. 

8. Tong kêt vic thirc hin Quyêt djnh so 861/QD-TTg ngày 11/7/2019 
cüa Thu tuàng ChInh phci ye vic phê duyt Dé an "Tuyên truyên, phô biên, 
giáo diic pháp 1ut ye phOng, chông tharn nhuing giai doan 2019 - 2021" trén dja 
bàn tinh Quáng Trj. 

9. To chirc, triên khai dánh giá cOng tác phOng,chông tham nhüng trên dja 
tinh näm 2020 theo B,chi so và Tài 1iu huóng dn cüa Thanh tra Chinh phU. 

10. Phê duyt Kê hoch xác minh tài san, thu nhp hang nãm trén dja bàn 
tinh theo quy djnh Lut PCTN nàrn 2018 và. Nghj djnh so 13012020/ND-CP 
ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye lciêrn soát tài san, thu nhp cüa ngi.r&i Co 
chcrc vi, quyên han  trong c quan, to chirc, don vi. 

Trên dày là báo cáo két qua cOng tac phOng, chông tham nhüng 6 tháng 
dâu nàrn; nhirn v, giãi pháp 6 tháng cuOi näm 2021 trCn da bàn tinh, Uy ban 
nhân dan tinh Quàng Trj báo cáo I-IDND tinh theo quy djnh.f., 

N.t.ri n/ian: 
- Thuing trirc Tinli iiy; 
- Thtthng trLrc HDND tinh 
- Chü tch, cãc PCT UI3ND linh; 
- Ban Nôi chInhTinh üy; 
- Di biêu I-IDND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Liru:  VT,NC(15b)., 
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