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S6:  AI9  /BC-UBND Quáng Trj, ngàyoZ9  tháng  6  näm 2022 

BAO CÁO 
Cong tác phông, chng tham nhüng 6 tháng du nãm 2022; 

nhim vii, giãi pháp 6 tháng cui nãm 2022 

Thirc hin K hoch s 132/KH-I-IDND ngày 01/6/2022 cüa I-IDND tinh 
ye to chirc k' hçp thi'r 9, HDND tinh Khóa VIII, UBND tinh báo cáo két qua 
thirc hin nhim vii cong tác phOng, chông tham nhüng 6 tháng dâu näm 2022, 
nhim v11, giái pháp 6 tháng cuôi nám 2022, 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 djnh cüa 

pháp 1ut v phông, chng tham nhüng trong phim vi trách nhim cüa dla 
phtro'ng; vic quán trit, tuyên truyn, phi bin các chü tru'ong, chInh sách, 
phap 1uit ye PCTN. 

a) Cong tác ldnh dgo, chi dgo, ban hành van bàn, hwó'ng dan trién khai 
thrc hin các van bàn quy phgm pháp luat,  van bàn chi dgo, diêu hành cia cap 

trên trong cOng tác PCTN. 
Thirc hiên Lut Phông, chông tham nhüng nàm 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 tharn nhüng; Nghj djnh so 130/2020/ND-
CP, ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngtthi có 
chi'rc vi, quyên hn trong co quan, to chirc, &m vj; UBND tinh dã kjp thii ban 
hành các Ké hoach, Cong van chi d.o các S&, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xã, thành phô; các don vj sr nghip cong 1p  thuc UBND tinh; các doanh 
nghip Nba nuâc thuc thâm quyên quãn 1 cüa UBND tinh, to chi'rc triên khai 
thrc hin nghiêm các chi trucmg cüa Dâng, chInh sách pháp 1u.t cüa Nhà nu&c 
ye cong tác PCTN tai các co quan, tO chirc, don vj, dja phuong mInh: 

Kê hoach sO 03/KH-UBND ngày 05/01/2022 ye cOng tác phông, chông 
tham nhung nàm 2022 tren dja bàn tinh; Kê hoch sO 209/KH-UBND ngày 
28/12/202 1 triên khai thirc hin Chi thj so 11-CT/TU ngày 08/11/2021 cüa Tinh 
üy Quãng Trj ye tang cu&ng sir lânh do cüa các cap üy Dáng dôi vâi cOng tác 
ni chInh và cài each tu pháp trong tInh hInh mâi; Kê hoch so 211/KH-TJBNID 
ngày 29/12/202 1 rà soát van bàn quy phm pháp 1ut näm 2022 trên dja bàn tinh 
Quãng Trj; Kê hoach  so 212/KH-UBND ngày 29/12/2021 thrc hin cong tác 
kiêm tra, xü 1 van bàn quy phm pháp 1ut näm 2022 trên dja bàn tinh; Kê 
hoch so 213/KH-UBND ngày 29/12/2021 thirc hin cOng tac quán 1 xir 1 yj 
phm hành chInh nam 2022 tren dja bàn tinh Quãng Trj; Kê hoach so 21 4/KH-
UBND ngày 29/12/2021 thirc hin cOng tác pháp chê nàm 2022 trên dja bàn 
tinh; K hoach sO 204/KH-UBND ngãy 24/12/2021 ye kê hoach câi cách hành 
chInh nhà nuOc tinh Quãng Trj näm 2022; Quyêt djnh sO 3749/QD-UBND ngày 
25/11/202 1 phe duyt ke hoach thanh tra näm 2022 cUa Thanh tra tinh; COng 
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van sé, 58/UBND-NC ngày 06/01/2022 v vic triên khai thirc hin Nghj djnh s 
134/2021/ND-CP ngày 30/12/2021; Kê hoach so 12/KH-UBND ngày 
24/01/2022 ye vic ho trçY pháp 1cho doanh nghip nhó và vira trên dja bàn tinh 
Quãng Trj nám 2022; Ké hoach so 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 ye vic kiêm 
tra vic chap hành k cllcmg, k' 1ut hành chInh trong các co quan, don vj, dja 
phisong thuc tinh Quâng Trj näm 2022; Quyêt djnh so 644/QD-UBND ngày 
28/02/2022 phê duyt ké hotch xác minh tài san, thu nhp näm 2022 trên dja 
bàn tinh Quáng Trj. 

Trong k5' báo cao, cac cci quan, don vj, djaphixcing trong tinh ban hành 
mói 178 van ban lien quan den cong tác phông, chông tham nhüng theo các linh 
virc phãi cong khai theo quy djnh ti diêu Miic 1, Chiicmg II, Lut Phông, chông 
tham nhüng. 

b) Cong tác chi dgo, triên khai, kiêm tra, dOn dOc vic thyc hin C'hiên 
hçrc quOc gia ye PCTN và các nhim vy, chitong trInh cOng tác cüa Ban Ghi 
dgo Trung u'ong ye PCTN. 

Thrc hin Nghj quyêt so 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 cüa ChInh phü ban 
hành Chiên hrçic quôc gia phông, chông tham nhflng den näm 2020, UBND tinh 
luôn barn sat nhüng nhim v1i, giái pháp theo 1 trInh 03 giai doin duçic dê ra 
trong chiên lucic quôc gia ye PCTN ban hành kern theo Nghj quyêt so 21/NQ-
CP; kêt hcip vOi triên khai nhftng quy djnh cüa UNCAC theo Quyêt djnh so 
445/QD-TTg ngày 07/4/20 10 cüa Thu tithng ChInh phü phê duyt Kê hoch 
thi.rc hiên UNCAC dê lãnh dao,  chi do các cap cac ngành tang cuing các bin 
pháp phông ng1a, ngän chin tham nhüng; kiên quyêt phát hin và xr 1 trit dê, 
nghiêm minh nhthig hành vi tham nhüng dñng quy djnh pháp lut, dam bâo tInh 
giáo diic, ran de. 

c) TO chic b5 may, phán cOng trách nhim tO cht'c thyc hin trong cOng 
tác PCTN; tInh hInh hogt d5ng cta các cc' quan chuyên trách ye PCTN 

Thanh tra tinh là cci quan tham mixu, giüp vic cho UBND tinh ye cong 
tác PCTN; Thanh tra các Sâ, ngành, dja phuo'ng là cci quan tham mru, giüp vic 
cho các Si, ngành, UBND cap huyn ye cong tác PCTN; CáC cci quan tix pháp 
thirc hin vic diêu tra, truy to, xét xi:r các viii an tham nhüng. Thanh tra tinh da 
to chüc mt phông nghip vi có chirc näng quãn 1 nhà nuâc ye PCTN. Tinh 
dn thii diem hin nay, h thông tO chrc cüa ngành Thanh tra tinh Quãng Trj 
gOm có: Thanh tra tinh; Thanh tra 16 Sà, ngành và Thanh tra 09 huyn, thj xã, 
thành phô; các don vj không Co to chüc thanh tra thI drçic phân cong cho Ban 
Thanh tra nhân dan hoc cir can b kiêm nhim thrc hin cong tác PCTN a don 
vj. To chüc b may cüa các cci quan có chirc nàng PCTN dã tüng buóc ducic 
kin toàn, dáp i'rng yêu câu nhim yii. Tuy nhiên, h1c lirçing cOng chirc lam cOng 
tác PCTN cOn mOng, tInh chuyên nghip chua cao, chi.ra CO tmnh dc l.p  cáa cci 
quan th?c hin thim vIi PCTN nen chua tao  ra hiu qua lan. Ngoài ra, djnh kS' 
hang qu, Ban Ni chinh Tinh üy dã chü dng tham mini This&ng trirc Tinh üy 
t chirc giao ban vói các cci quan trong khôi Ni chInh dê dánh giá ket qua hoat 
dng phi hçip, trong do chü trQng vic nâng cao hiu qua xir 1 các vii vic, yu 
an tham nhung theo quy che ma các cci quan dâ k két. 
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d) Các hInh thic cy th dã thtctc thtc hin d quán triët, tuyên truyn, phd 
biên chñ truvng, chInh sách, pháp lut ye PCTN. 

Cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo diic ye PCTN drçic UBND tinh chi 
do triên khai thirc hin nghiêm tue gän v&i vic "H9c tp và lam theo tt.r tuó'ng, 
do due, phong each Ho ChI Minh" theo tinh than Chi thj so 05-CT/TW ngày 
15/5/20 16 cña B ChInh trj dê giáo dijc, phông ngüa, gop phân htn chê tham 
nhüng phát sinh; 

Thirc hinchi dto cüa UBND tinh, Thanh tra tinh dã phôi hcip vói Dài 
Phát thanh Truyên hInh tinh, S& Tii pháp phát song các chuyên dé v PCTN; 
tang ci.thng cong tác theo dOi, nghiên ciru, giãi dáp nhung wang mac trong vic 
thrc hin pháp lut ye PCTN; dãng tài các van bàn cüa Dâng, Nhà rnràc len 
Cong thông tin din ti'r cüa Thanh tra tinh (http://thanhtra.quangtri.gov.vn/). Sâ 
Giáo diic và Dào t?o  tiêp tiic di.ra ni dung PCTN vào giâng dy tai  các ca sâ 
giáo dic, dào tao  d duçic các giáo viên, giàng viên, hçc viên, sinh viên và h9c 
sinh tiêp nhn tIch circ, gop phân nâng cao kiên thirc, thirc trách nhim ye 
phOng, chOng tham nhüng. 

Ngoài ra, vic tuyên truyên, phô biên, quán trit pháp 1ut PCTN duc 
thirc hin thông qua hi nghj can b, cong chüc hang näm; thông qua các buôi 
sinh hoat "Ngày pháp lut"; trên Trang thông tin din tir cüa các &m vi, dja 
phiiccng hotc lông ghép trong các buôi hçp cüa c quan, nhàm nâng cao thüc, 
trách nhim trong thi hành, áp ding pháp lut cüa di ngü can b, cong chüc, 
vien chirc.Trong k' báo cáo toàn tinh dã tO chüc tuyên truyên dixçc 24 lOp cho 
1.658 h.rçitngi.rai. 

2. Kt qua thirc hin các bin pháp phông ngira tham nhüng trong co 
quan,tchfrc,donvj 

a) Két qua thrc hin cong khai, minh bgch ye tO chi-c, hogt dng 
Các c quan, don vj, dja phucrng trén dja bàn tinh day manh  cong khai, 

minh bach  các hoat dng cüa co quan, don vj theo quy djnh cüa Lut PCTN gán 
vâi cái cách thu tVc  hành chInh, troñg do tp trung cong khai ô các linh virc dê 
xãy ra tham nhüng nhix: Cong khai các thu tVc  hành chInh, cOng khai vic phân 
bô, si.'r diing ngân sách Nhà nuóc, cOng khai mua sam tài san công, cong khai 
viêc tuyên diing cong chuc, viên chüc và eác chInh sách xã hi...; tang cx&ng 
phân cap quán l cho các cap, các ngãnh; giao quyên tr chü, tir chju trách nhim 
cho các co quan hành chInh, các don vi sr nghip, các tO chüc kinh tê. Trong kS' 
báo cáo cO co quan duçic kiêm tra vic thirc hin các quy djnh ye cong khai, 
minh bach  trong  hoat  dng, gOp phân vào vic phOng ngua tham nhing phát 
sinh. 

b,) Kêt qua xáy dyi-zg và thyv hin d/nh m&c, tiêu chuán, ché d 
Trong k' báo cáo, các cap, các ngành d ban hành mOi 178 van bàn và 

sfra dôi, bO sung van bàn có lien quan den các che do, djnh müc, tiêu chuân. 
Ngoài ra, các co quan, don vj dã tich circ rà soát, sua dôi, bô sung quy chê chi 
tiêu nOi bO, các quy djnh ye chê d, djnh mac, lieu chuân tren các linh virc tai 
chInh, du tu xây drng, quán l, sü ding tài san công, giá giao dat, chuyen 
nhuqng quyn sir diing dat. 
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Djnh kS',  Sâ Tài chInh báo cáo k& qua thijc hin Nghj djnh s 
130/2005/ND-CP và Nghj djnh so 117/2013/ND-CP; tInh hInh thirc hin ché d 
tir chü ye tài chInh näm cUa don vi sir nghip Cong 1p trên dja bàn tinh; dông 
thii, trirc tiêp hithng dan các Sâ, ban ngành xây dirng danh m11c djch vi sr 
nghip công; xây dirng &m giá djch vi Cong Va phuong an giao quyên tir chü 
don vi sir nghip theo Nghj djnh so 16/2015/ND-CP và Nghj djnh so 
141/201 6/ND-CP; thiic hin thanh quyêt toán ngân sách näm 2020 theo Thông 
tix so 137/2017/TT-BTC. 

Trong kS'  báo cáo, các co quan don vj dâthc hin cuc kim tra 49 don 
vi ye vic thirc hin djnh mirc, tiéu chuân, chê d trong Co quan, don vj, dja 
phucrng; qua kiêrn tra dã kjp thai chân chinh nhitng thiêu sot trong vic thirc 
hin các tiêu chuân, chê d, djnhmirc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Kêt qua thyv hin quy täc ng xü' cüa ngwài có chi'c vy quyên hgn 
UBND tinh dä quán trit, tO chüc thrc hin nghiêm tiic các van bàn cüa 

Thu tithng ChInh phü: Quyêt djnh sO 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 ye vic 
phê duyt Dê an van hóa cong vi, Chi thj sO 26/CT-TTg ngày 05/9/20 16 tang 
cthng kS'  1ut, k cl.rong trong CáC co quan hành chInh nhà rnrâc các cap; Cong 
din sO 724/CD-TTg, ngày 17/6/2019 ye vic tang cumg CáC bin pháp phông 
ngüa tiêu circ, tham nhüng trong hot dng cong v11 và Chi thj sO 769/CT-TTCP 
ngày 17/5/2019 cüa Tong Thanh tra ChInh phü ye vic tang cithng k' 1ut, k' 
cuong hành chInh dôi vâi cong chIrc, viên chuc ngành Thanh tra. Dâ ban hành 
Quyêt djnh sO 471/QD-UBND ngày 09/2/2022 ye vic thành 1p Doàn kiêm tra 
vic chap hành k' cuong, k 1ut hành chInh ti các co quan, don vj, dja phuong 
thuc tinh Quàng Trj. Trong 6 tháng dâu nàm 2022 dã tiên hành kiêm tra 46 co 
quan, don vj, két qua kiêm tra da so các co quan, don vj chap hành tOt k 1ut, 
k cuong hành chInh, tuy nhiên van con mt so CBCC châphành chua nghiêm 
ye thôi gian lam vic, Doàn kiêm tra dà kjp thOi nhäc nh&, chân chinh. 

d) Két qua thirc hin chuyên dói vj trI cong tác cza ngw&i CO chic vy, 
quyén han. 

Các co quan, don vj, dja phtwng dà thirc hin nghiêm tüc vic chuyên 
dOi vj trI cong tác dê chü dng phOng ngi'la tham nhQng theo quy djnh cüa Lut 
PCTN nàm 2018 và 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 Lu.t PCTN nhu ban 
hành kê hoch djnh kS'  chuyên dOi vj trI cOng tác dôi vOi can bt, cong chi'rc, viên 
chuc không giü chuc v11 lânh dao  quãn 1 dang cOng tác trong các co quan, to 
chirc, don vj, dja phuong; tOng hqp sO lieu 6 tháng dâu näm 2022, toàn tinh dã 
chuyên dOi 54 can b, cOng chuc, viên chuc. 

d,) Kêt qua thy'c hin cai cách hành chInh, zng dyng khoa hQc cong ngh 
trong quán lj và thanh toán khOng dImg tién mgt. 

* Vé cái cách hành chInh: 
- COng tác xây dirng van bàn QPPL duc thirc hin dam bào dung thii 

gian, quy trInh, trinh tir và thu tic theo quy djnh cüa pháp lust.  UBND tinh dA 
ban hanh K hoch s 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 ye thirc hin cOng tác 
pháp ch näm 2022 tren dja bàn tinh Quãng Tn; Kê hoach sO 16/KH-UBND 
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ngày 26/01/2022 v K hoch theo dôi thi hành pháp 1ut nàm 2022 trên dja bàn 
tinh Qung Trj. Các co quan, dcm vi, dja phiiong cling dã ban hành và to chüc 
thrc hin kê hoach theo dOi thi hành pháp 1ut näm 2022 theo thâm quyên dtxa 
cong tác nay di vao nê nêp, gop phân thirc hin tot cOng tác quãn 1 nhà rn.thc. 

- Cong tác kiêm tra, rà soát, h thông boa van bàn QPPL tiêp tiic duçic duy 
trI có nê nêp theo dung quy djnh. Trong 6 tháng dâu näm, HDND, UBND tinh 
Quâng Trj dà ban hành 30 van bàn QPPL (trong do có: 06 Nghj quyêt; 24 Quyt 
djnh). Cp nht 30 van bàn quy phm pháp lut do Hi dông nhân dan, U ban 
nhân dan tinh ban hành len Co si dir lieu quOc gia ye pháp 1ut; 

- UBND tinh dã ban hành Quyêt djnh so 708/QD-UBND ngày 04/3/2022 
ye Danh miic djch viii cong triic tuyên mrc d 3, mrc d 4 thrc hin trén dja bàn 
tinh Quàng Trj nãm 2022. Theo do, cap tinh có 932 DVC; cap huyn 211 DVC 
và cap xâ 82 DVC. Trung tam Phic v hành chInh cong tinh dã câu hInh và cp 
that, dông b day dü, chInh xác, kjp thai trên H thông thông tin giâi quyêt 
TTHC tinh và triên khai däng k cong khai DVCTT trên Cong DVC quOc gia. 
TInh den ngày 14/6/2022, Trung tam dã tiên hành däng k triên khai tIch hçip 
cOng khai 965 djch vi cong trirc tuyên cüa tinh len COng Djch viii cOng QuOc gia 
- xep thir21/63 tinh thành toàn quôc ye so h.rçing DVC dã tIch hçp trên Cong 
DVC Quôc gia. Thiic hin tOt vic cong khai tiên d, kêt qua giãi quyêt ho so 
TTHC trén Cong tong tin din tü tinh vã Cong Djch vi cOng trirc tuyên cüa tinh. 
Thirc hin nâng cap 1.188 djch vi cong len müc d 4 thirc hin trên COng djch 
vii cong tinh Quâng Trj. 

- Cong djch v1i cOng trirc tuyên (DVCTT) tinh Quãng Trj dang cung cap 
1.393 DVCTT müc d 3, 4. Trong do, DVCTT mirc d 3 là 205 TTHC và 
DVCTT müc d 4 là 1.188 TTHC. Triên khai Két nOi, tIch hqp, chia sé dir lieu 
Cong Djch vçi cOng tinh và H thông thông tin mt cira din ti:r tinh vói CO SO dir 
lieu quôc gia ye Dan cix theo cOng van sO 761/VPCP ngày 29/01/2022 cüa Van 
phOng ChInh phü. Van phOng UBND tinh phôi hcp vOi Si Xây dmg triên khai 
kêt noi H thông djch vii cong Thông báo nba a hInh thánh trong thong lai dü 
diêu kin duçic ban, cho thuê mua thông qua Nén tang chia sé dir lieu quOc gia. 

- Vic triên khai tiêp nhn ho so và trã kêt qua giài quyêt thu t11c hãnh 
chInh qua djch vi bi.ru chInh cOng Ich (BCCI) duçc tiêp tc quan tam thrc 
hin.Dâ k kêt thOa thun hçp tác triên khai Quyêt djnh sO 45/2016/QD-TTg 
gilia Bi.ru din tinh vâi 20 Sâ, ban, ngành và 09 UBND các huyn, thj xà, thành 
phO. 

* Ung dyng khoa hQc cong ngh trong quán l và thanh toán khong dIrng 
tiên mat: 

- Trong linh virc quàn l ngân qu5, h thông Tabmis tiep t%ic là cong C1 
hiru hiu trong vic theo dOi, quán l, cp nh.t tInh hInh phân bO dir toan, kiêm 
soát thu, chi ngân sách và khai thác thông tin báo cáo. COng tác phOi hçp thu 
NSNN giira co quan Kho bac  - co quan Thuê - co quan Hal Quan Va các Ngãn 
hang thuong mai  ngày càng ma rtng; qua do giüp nguai np thuê, don vj sir 
dung ngân sách cO th tip cn dixçic các djch vii thu np, chi ngân sách nha 
nuOc van minh, hin dai;  dOng thai, han  chê thanh toán bang tiên mt trong nên 
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kinh t quc dan. 
- Kho bc Nhà nuOc tinh thumg xuyên tuyên truyên, hu&ng din các dan 
d1ing NSNN, ngithi dan, doanh nghip si'r diing các phiscing thirc thanh 

toán không dàng tiên mt trong thu, chi NSNN; da dng hóa các phrnng thi.irc 
thanh toán trong thu np NSNN nhu Internet Banking, ATM...; tao  thun lçii 
cho nguôi dan, doanh nghip trong vic thirc hin nghia vi np NSNN, gop 
phân han  chê nhüng nhiu, tiêu circ. 

- Den nay, Co 95% các dan vj hành chInh trén dja bàn tinh dã thirc hin 
vic trà hxang cho can b, cong chic qua tài khoán; phân lan vic thanh toán sü 
diing các nguOn ngân sách Nba nixâc dêu thirc hin bang hInh thirc chuyn 
khoàn qua Kho bac  Nba ni.r&c dê kiêm soát, theo dOi, quail l, dOi chiêu theo quy 
djnh, han  chê thâp nhât vic giao djch bang tiên mt nhãm phOng ngira tiêu crc, 
tham nhüng. 

e) Kêt qua thrc hin các quy djnh ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa 
ngw&i có chi'c vy quyén hgn 

- Thirc hin Lu.t PhOng, chông tham nhüng nam 2018, Nghj djnh so 
130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa Chinh phüvê kiêm soát tài san, thu nhQ.p 
cüa nguai có chirc vii, quyên han  trong cci quan, to chirc, dan vj tai  dja phuang; 
UBND tinh dã giao cho Thanh tra tinh là co quan dâu mOi, trirc tiêp tham miru 
cong tác phOng, chông tham nhüng trên dja bàn tinh Quâng Trj, tham mixu triên 
khai thrc hin cong tác kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngithi có chirc vi, quyên 
han trong ca quan, to chirc, dan vj và triên khai thirc hin vic kê khai, cong 
khai Bàn kê khai tài san, thu nhp trén dja bàn tinh Quáng Trj näm 2021:,  

- Kê khai thuc thâm quyên kiêm soát cOa Thanh tra tinh; qua tOng h9p 
các báo cáo kê khai tài san Ian dâu, bô sung và hang näm cUa 45 dan vj dâu mOi 
gi'ii ye Thanh tra tinh; Thanh tra tinh dA ban hành Báo cáo sO 303/BC-TTr ngày 
28/4/2022 két qua triên khai thirc hin cong tác kiêm soát tài san, thu nhp näm 
2021 trên dja bàn tinh: 

+ Kê khai tài san, thu nhp hang näm: So ca quan, to chirc, dan vl  dA tO 
chüc thirc hin vic ké khai tài san, thu nhp: 735; T' l so vâi tong sO ca quan, 
to chCic, dan vj: 100%; So cci quan, to chiic, dan vj chi.ra thirc hin ho.c chua 
hrçyc tong hqp két qua trong báo cáo nay: 0; So ngu&i phâi ké khai tài san, thu 
nhp hang näm: 3125; SO ngl.r&i dâ ké khai tài san, thu nh.p hang nàm: 3125. 

+ K khai tài san, thu nhp bO sung: SO ca quan, tO chc, dan vi có phát 
sinh vic kê kbai tài san, thu nhp: 5; so ca quan, to chüc, dan vj không phát 
sinh: 730; So ng.thi phái kê khai tài ii, thu nhp bô sung: 63; 

+ Ké khai tài san, thu nh.p lan dâu: So ca quan, tO chüc, dan vj có phát 
sinh viêc ké khai tài san, thu nhp:5; SO cci quan, to chac, dan vj khOng phát 
sinh hoc chiia di.rçic tOng hçip két qua trong báo cáo nay: 730; 50 ngixai phãi ké 
khai tài san, thu nhp lan dâu: 22; 

+ COng khai Bàn kê khai tài san, thu nhp: SO ca quan, to chac, dan vj dã 
to chirc thrc hin vic cOng khai bàn ké khai tài san, thu nh.p: 735; SO ca quan, 
t chirc, dan vj chua thirc hin hoc chua di.rqc tOng hçip kêt qua trong báo cáo 
nay: 0; SO bàn kê khai dã duçic cOng khai: 3.210 (So bàn kê khai dã cOng khai 
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theo hInh thüc niêm yet: 1.641; S bàn kê khai dã cong khai theo hInh thtrc cong 
bô ti cuc h9p: 1.569). 

3. Kt qua phát hin, xfr 1 tham nhüng trong co quail, to chfrc, don vi 
a) Két qua phát hin, x& lj tham nhüng qua hogt d5ng giám sat, kiêm Era 

và 4 kiém tra n(5i bç3 cüa các cct quan, to ch&c, doii vj thuç5c phgm vi quán l 
Qua cOng tác tir kiêm tra ni b, các co quan, don vj, dja phtxong, chira 

phát hin hành vi tham nhtng. 
b) Kêt qua cOng tác thanh tra, kiêm toán và vic phát hin, xz lj các vy 

vic tham nhüng qua hogt dc5ng thanh tra, kiêm toán 
Trong kS'  báo cáo, các co quan, don vj, dja phiiong chi.ra phát hin hành vi 

tham nhüng qua hoat dng thanh tra. 
c) Két qua xem xét phán ánh, báo cáo ye hành vi tham nhüng; vic phát 

hin, x lj tham nhüng qua xem xét phán ánh, báo cáo ye hành vi tham nhzng 
và qua cOng tác giái quyêt khiêu ngi, tO cáo 

Qua cOng tác giài quyêt khiêu ni, tO cáo, trong kS',  chua phát hin hành vi 
tham nhüng. 

d) Kêt qua rà soát, phát hin tham nhIng qua các hogt d5ng khác: KhOng 
phát hin tru&ng hcp nào. 

d) Kêt qua diêu tra, fruy tO, xét xi' các vy tham nhiing trong phgm vi theo 
dOi, quán lj cia bç3, ngành, dja phuviig. Két qua xi'r 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 quãn 1 ngân sách Nhà njxâc và ctâu tt.r xay dirng xày ra 
ti Chi cuc Kiêm lam tinh và các don vj trirc thuc (Két 1un so 720/KL-TTr 
ngày 30/8/2021 cüa Chánh Thanh tra tinh ye vic ban hành Kêt 1un Thanh tra 
vic chap hành pháp 1ut ye quãn 1 ngân sách và dâu tu xây dimg ti Chi ciic 
Kiêm lam tinh Quâng Trj và don vj trirc thuc). Do chua có két 1un giám djnh 
nên ngày 05/4/2022, Co quan cành sat diêu tra Cong an tinh dang diêu tra, xác 
minh, giãi quyêt theo quy djnh. 

(2) Ngày 28/12/202 1, co quan CSDT Cong an huyn DakrOng ban hành 
Quyêt djnh so 27/QD-DCSHS-KT khài to vi an hInh sij "Lam ding chirc vi 
quyên han, chiém doat tài san" xãy ra ti xâ Hãi Phüc (cii) và xâ Ba Lông, huyn 
Dakrông, tinh Quãng Trj. Ngày 25/3/2022, co quan CSDT COng an huyn 
Dakrông ban hành Quyêt djnh so 13/QD-DCSHS-KTMT khi to bj can Dâo 
Ngçc Thach ye ti " Lm ding chc vi quyên hn chiêm doat  tài san"; Quyêt 
djnh s 14/QD-DCSHS-KTMT khâi tO bj can Nguyen TrI Ba ye ti "Lam diing 
chic vi quyên han  chiêm doat tài san". lông so tiên Pham Ngçc Thach và 
Pham TrI Ba chiêm doat là 30 triu dông. 

e) Két qua thanh Era, kiêm tra trách nhim thyc hin pháp lut ye phông, 
chOng tham nhüng 

Trong kS'  báo cáo, các co quan, don vj, dja phuong dã triên khai thirc hin 
14 cuc thanh tra, kiêm tra tai  49 cci quan, don vj; qua cong tác thanh tra, kiêm 
tra dã kjp th&i chân chinh nhitng bat cap, thiêu sot trong cong tác PCTN, giüp 
các các co quan, tO chirc, don vj khäc phiic nhUng thiêu sot, ton tai. 
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J) KIt qua th lj trách nhim cüa ngw&i dth'ig dáu 
Trong kS'  báo cáo, chixa xir 1 tnräng hçip nào ye trách nhim cüa ngu&i 

dIrng dâu, cap phó cüa ngui dirng dâu khi dê xáy ra tham nhflng. 
4. Kt qua phông, chng tham nhüng trong doanh nghip, to chüc 

khu vlyc ngoài nhà ntthc 
- Ngay tr dâu nAm, các doanh nghip trên dja bàn tinh dA chü dng thrc 

hin các giái pháp phông ngüa tham nhQng, to chirc kiêm tra vic chap hành các 
quy djnh pháp 1ut ye PCTN cüa dn vj, cá nhân thuc pham vi quàn 1 nhàm 
kjp thyi phát hin và xi'r 1 hành vi tham nhüng theo quy djnh; dông thii, trng 
birâc ho trçi doanh nghip hi viên chuyên dôi so trong quãn trj doanh nghip, 
tIch circ thirc hin các hInh thirc giao dch tài chInh trong ban hang, ké khai thuê, 
thu tçic xuât nhp khâu qua Hái quan, thu tiic däng k kinh doanh, dóng, htrng 
BI-IXH cho ngi.r&i lao dng... bang hInh thüc giao djch din tr. Den nay phân 
lin các doanh nghip hi viên thirc hin và dä tiêt kim nhiêu th?ii gian cho 
doanh nghip dông th?yi gop phãn xây drng mô hlnh kinh doanh cong khai, 
minh bach. 

- Ben canh  do, các doanh nghip dã thirc hin các bin pháp cong khai, 
minh bach  thông qua Hi nghj tong két, hi nghj giao ban, dông thii tiêp tic 
duy tn các quy djnh cüa ni b nhii ni quy lao dng, quy chê quán 1 tài chInh, 
quy djnh ye cOng tác bô nhim; ban hành quy djnh phan cong trách nhim giái 
quyêt cong vic giia Chü tjch và Giám doe; quy chê nâng hlGng, chuyên xêp 
hxang; quy djnh vj tn 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 nba nuóc. . .Các hoat dng, các van dê, 
quyêt sách Ian cüa doanh nghip dêu duqc dam báo tInh dan chü, duçic bàn bac, 
thão lu.n cOng khai, minh bach  trong lãnh dao,  quán l. Do 4y, dã phát huy 
quyên lam chü cüa mi thành viên, tao  dng 11rc, niêm tin cüa can b, dãng viên 
và cong nhân viên yen tam lam vic. 

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

phát huy sirc manh  khOi  dai  doàn kêt toàn dan tc; m& rng dan chü, tao  sir dông 
thun trong Nhân dan dê gop phãn xây drng cor s& ha tang, phát triên kinh tê, 
van hóa, xóa dói giám nghèo, xây dirng nông thôn mai, giü vüng quôc phông - 
an ninh, phông, chông tham nhüng. 

- Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh dä phôi hqp vai UBND tinh 
trong yiêc triên khai thirc hin các Ké hoach cüa UBND tinh ye cong tác phOng, 
chOng tham nhüng nàm 2022; Ban Thu&ng trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit 
Nam tinh dA ban hành kê hoach  th%rc hin cong tác phông chOng tham nhüng, 
lang phi näm 2022; trên cor sO do, yeu câu Mitt trn các cap trong tinh và các to 
chOc thành viên cOa Mat trn tinh trien khai, chü dng, phôi hçip vOi cac cci 
quan, to chüc cüa Dãng, Nba nuOc; cor quan báo chi trong dâu tranh vói tham 
nhüng, lang phi nhu: phOi hçip cc quan truyên thông kjp th&i phãn ánh ye các 
hành yi, vi vic có dâu hiu tham nhUng, lang phi, phán ánh tiêng nói manh  me, 
kiên quyet và dOng lông cüa Nhân dan kien quyêt dâu tranh khOng khoan 
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nhuqng vOi tharn nhUng, 1ng phi; m chuyên miic v PCTN lang phi trên các 
phuong tin truyên thông cüa h thông MTTQ Vit Nam nhu trang web cüa h 
thông MTTQ các cap, bàn tin cong tác Mt trn cüa UB MTTQ Vit Nam tinh; 
xây dirng vã thc hin tot co chê phôi hqp giüa UBMTTQ Vit Nam các cap, 
các to chüc thành viên cüa Mt trn vâi các co quan báo chI, trQng tam là CáC Co 
quan báo chI thuc h thông Mt trn trong vic trao dôi, cung cap thông tin và 
phán ánh thông tin ye phông, chông tham nhflng, lang phi. 

II. DANH GIA TINH HINH THAM NHUNG 
1. Dánh giá tInh hInh 
Các co quan trong h thông chInh tr dä quán trit và chi do th%rc hin 

nghiém tue cong tác tuyên truyên, nâng cao nh.n thc ye thüc và hành vi 
phông, chông tham nhQng. Ni dung cong tác PCTN dâ ducic CáC Co quan, don 
vj, tO chirc, dja phuong triên khai thirc hin, dOng thai tang ci.rng cong tác kiém 
tra, giám sat vic thirc hin theo quy djnh; tIch circ chi dto cong tác phát hin, 
xà l cac vi vic tham nhüng, giãi quyêt don thu, kiên nghj, phán ánh cüa cong 
dan ye tiéu circ tham nhüng. 

Tuy nhiên, cong tác tir kiêm tra a trong ni b tirng co quan, don vi,  dja 
phixong dê phát hin hành vi tham nhüng van con hn chê; cong tác phông ngüa 
gän vâi côngkhai, minh bach trén mt sO lTnh virc nhy cam, d phát sinh tharn 
nhüng nhi.r dâu tu xây drng, quán l dat dai, mua sãmtài san công, cap Giây 
chimg nhn quyên si'r diing dat, den bü giãi phOng mt bang.., a mt sO noi chua 
th?c hin tOt; vic giám sat cong dông dôi v&i các cong trInh, dir an xây dirng tü 
nguôn ngân sách Nhà ni.róc chisa phát buy hiu qua; vic thirc hin ché d báo 
cáo ye PCTN cüa mt sO co quan, dcm vj, dja phuong chi.ra nghiêm tüc. 

2. Dir báo tInh hInh tham nhüng 
Kêt qua thirc hin cong tác PCTN thi gian qua dâ có tác dirng phông 

ngüa, ran de nhât djnh dOi vai t tham nhQng. Tuy nhiên, tInh hInh tham nhüng 
dir báo van có khã nàng xay ra vâi nhiêu thu don tinh vi, phtrc tp hon do nhiéu 
nguyen nhân, trong do nguyen nhân chü yeu là do lông tham cüa con ngtthi và 
co chê chinh sách chua tht sir dông b, dê to k ha cho tham nhüng phát sinh. 

Dr báo tInh hInh tham nhüng trên dja bàn tinh trong th?yi gian t&i khOng 
phát sinh v11 vic. Song, các cap, các ngành can tiêp tic tang cung chi do thc 
hin các giài pháp phông ngüa dôi vói nhüng linh VIrC de xãy ra tham nhüng 
nhi.r: dâu tu xây dirng, quãn l dat dai, mua sam trang thiet bj, tài san cOng, cap 
Giây chirng nMn  quyên sir diing dat, bôi thix&ng, giãi phóng mt bAng... dé phát 
hin và xir 1 tham nhüng. 

III. DANH GIA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
1. Dánh giá chung v hiu Iirc, hiu qua cong tác phông, chng tham 

nhüng trén các linh virc thuc thâm quyn quãn 1 cüa b, ngành, d!a 
phtroiig. 

UBND tinh da chü dng triên khai nhieu bin pháp nhäm tang cung thirc 
hin có hiu qua Lut PCTN nhu: tuyên truyên, phô biên, giáo diic ye PCTN, 
irng diing cong ngh thông tin trong quãn 1 và thanh toán khOng dung tiên mit; 
cái cách thu tiic hành chinh, trong do chü trçng don gián boa các thu tc hành 



10 

chInh g.n vâi chInh quyn din tr; thirc hin Co ch mt cra, mt cfra lien 
thông; tang ctrng cong tác tiêp cong dan; cong khai minh bach trong hot dng 
cüa CC co quan, don vj; giám sat cUa co quan dan ci'r, Mt trn To quOc Vit 
Nam và các tO chrc chInh trj - xã hi, các cci quan báo chI trong PCTN,.. lông 
ghép, chi dto thanh tra các cap tang cung cOng tác thanh tra, kiêm tra dê kjp 
thai phát hin, chân chinh, ngän chn, xr I theo thâm quyên nhUng hành vi 
tham nhUng, qua do dã gop phân hn chê phát sinh tiêu crc, tham nhüng ti các 
don vj, dja phucing. Mt khác, h thông pháp lust ye PCTN ngày càng ducc bô 
sung, hoàn thin lam tiên dê, hành lang pháp I dê thirc hin Co hiu qua cOng 
tác PCTN. 

2. So sánh hiu qua cong tác phông, chng tham nhüng nay vói kr 
triroc hoc cüng kr  nãm truurc. 

Các bin pháp phOng ngi.ra, phát hin tham nhüng diiçic CáC CO quan, don 
vi t.p trung thrc hin tIch cvc;  so vOi cüng k$' nám tn.róc, so vi lien quan den 
tham nhQng phát sinh trong kS'  tang 02 vii so v&i cüng kS'  näm tnr&c (6 tháng 
dâu näm 2021: 0 v11; 6 tháng dâu näm 2022: 02 vçi). 

IV. NHIM VIJ, GIAI PHAP 6 THANG CUOI NAM 2022 
1. Tiêp tiic tang cithng cOng tác tuyên truyên, phô biên, quán trit các van 

bàn ye PCTN, dc bit là Lut PCTN näm 2018; Nghj djnh so 59/2019/ND-CP 
ngày 01/7/2019 cüa ChInh phU quy dnh chi tiêt mt sO diêu và bin pháp thi 
hành Lut PCTN; Nghj djnh so 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa Chinh 
phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa nguôi có chüc vii, quyên hn trong cci 
quan, to chirc, don vj; Nghj djnh so 134/2021/ND-CP sira dôi, bô sung mtt sO 
diêu cüa Nghj djnh sO 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiet mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Phông, chông tham nhUng; Nghj 
quyêt Trung hong 4 (Khoa XI) gän vâi day manh  vic h9c tp và lam theo tu 
tuOng, do dirc, phong each HO ChI Minh theo tinh than Chi thj so 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj; Quy djnh sO 37-QD/TW ngày 25/10/2021 cüa 
Ban Chap hành Trung uong "ye nhng diêu dàng viên khOng duc lam" dê nâng 
cao nhn thirc cho can b, cOng chirc, viên chi'rc, ngi.thi lao dng; 

2. Tiêp tuc chi dao  Thanh tra các cap, cac ngành xây dmg, triên khai có 
hiu qua Kê hoach thanh tra näm 2022 sau khi duc phe duyt, trong do chü 
trçng tang ctring cOng tác thanh tra, kiêm tra vic thirc hin các quy djnh cüa 
pháp lut ye PCTN theo quy djnh; nâng cao chat h.rgng, hiu qua cOng tác thanh 
tra, kiêm tra và phOi hqp tot gifla các Co quan chirc näng theo ThOng ti.r lien tjch 
sO 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/20 18 quy djnhvê phOi 
hçip giia co quan Diêu tra, Vin Kiêm sat và Co quan Thanh tra trao dOi thông 
tin ye ti phm và giãi quyêt kien nghj khâi tO dugc phát hin thông qua hott 
dng thanh tra. 

3. Tiêp tiic thirc hin tot cOng tác tiêp cOng dan; giãi 9uyêt khieu ni, to 
cáo và thirc hin két 1u.n thanh tra, quyet djnh giái quyêt khieu nai,  két lun ni 
dung to cáo dâ cO hiu l?c  pháp lut; giâi quyêt trit dé các vii to cáo có lien 
quan den tham nhQng; phát huy vai trO cüa MTTQ các cap và các to chüc thành 
viên, các co quan thOng tin di chng và nhân dan trong cOng tác dâu tranh 
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chng tham nhüng. 
4. Day manh  cãi cách hành chInh, xây drng nn hành chInh dan chü, 

chuyên nghip tiirng bithc hin dai,  nâng cao hiu hrc, hiu qua hoat dng cUa ccv 
quan hành chInh Nhà nithc các cap trên dja bàn tinh nhãm phiic vii ngui dan, to 
chtrc và doanh nghip tot hcvn, dáp irng yeu câu quan l Nba nithc và phát triên 
kinh tê tai  dja pht.rcing. 

5. Tiêp tiic chi dao  các Sv, ngành, dja ph.rcvng triên khai thrc hin vic kê 
khai, cOng khai tài san, thu nhp cüa can b, cOng chi'rc, viên chüc và ngithi có 
nghTa vi ke khai tài san, thu nhp näm 2022 theo dung quy djnh cüa Lut 
Phông, chOng tham nhüng, Nghj dinh so 13 0/2020/ND-CP, ngày 30/10/2020 cüa 
ChInh phü. Th%rc hin Kê hoach xác minh tài san, thu nhtp nãm 2022 trén dja 
bàn tinh Quàng Trj theo quy djnh Lut PCTN närn 2018; Nghj djnh so 

130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nhp 
cUa ngtthi có chirc vi, quyên han  trong ccv quan, tO chirc, dcvn vj; Chü trI, phôi 
hçip vâi ccv quan, don vj có lien quan to chüc triên khai thirc hin kê hoach theo 
quy djnh cüa pháp 1ut và Quy chê phôi hçip gitta các ccv quan kiêm soát tài san, 
thu nhp; tOng hcvp tInh hInh thc hin, báo cáo kêt qua den cap có thâm quyên 
theo quy djnh. 

Trén day là Báo cáo kêt qua cong tác phông, chông tham nhüng 6 tháng 
dâu näm; phtrcvng hrning nhim vii 6 tháng cuôi nàm 2022, Uy ban nhân dan tinh 
Quãng Trj báo cáo HDND tinh theo quy djnh./4.- 

Noi nhân: 
- ThLrmg trijc Tinh Uy; 
- Thuàrng trirrc HDND tinh; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- Ban NOi  chInhTinh üy; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Liiu: VT, NC(20b).  Pj 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Vö Van Htrng 
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