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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1042/BC-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 12 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 380/TTr-PCTN ngày 06/9/2022 của Thanh tra tỉnh
Sơn La về việc xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9
tháng năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai báo cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ III
VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của địa
phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách,
pháp luật về phòng, chống tham nhũng
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp
trên trong công tác PCTN
Thực hiện các văn bản chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN,
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã thực hiện tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định
về công tác PCTN.
Chín tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành 45 văn bản chỉ đạo,
điều hành về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí (Trong đó:
Quý III ban hành được 12 văn bản). Trên cơ sở Kế hoạch số 12/KH-UBND
ngày 07/01/2022 của UBND huyện về thực hiện công tác PCTN năm 2022. Các
cơ quan, đơn vị và UBND các xã xây dựng và triển khai kế hoạch PCTN của
đơn vị theo đúng sự chỉ đạo của UBND huyện. Các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch PCTN của đơn vị theo đúng yêu cầu
chỉ đạo của UBND huyện.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được thực
hiện bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi họp và sinh hoạt định kỳ của
các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên sóng phát thanh, sóng truyền hình. Kết
quả thực hiện:
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đã thực hiện được 32 tin, bài
tuyên truyền về Luật PCTN và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác
PCTN với thời lượng phát sóng 128 phút. Trong đó: Quý III thực hiện được 05
tin, bài với thời lượng phát sóng 20 phút (bằng tiếng phổ thông và tiếng thái).
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- Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trong chương trình bồi dưỡng
chính trị hè năm 2022 được 4 lớp cho 1.278 lượt người (là cán bộ quản lý, giáo
viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện).
+ Các đơn vị trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện
tốt Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội
dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại nhà trường. Các nội dung về
phòng, chống tham nhũng đã được các đơn vị trường học tích hợp, lồng ghép
vào chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân (trong đó: Khối 10 là 01
tiết/lớp; Khối 11 là 02 tiết/lớp; Khối 12 là 03 tiết/lớp).
- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (PBGDPL) đã tổ
chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với cán bộ, công chức xã Mường Giàng; Bí thư chi bộ, trưởng
bản, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hổi trưởng chi hội phụ nữ, Bí thư chi
đoàn, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội cựu chiến bịnh các bản, xóm trên
địa bàn xã Mường Giàng. Tổng số lượt người tham dự: 53 lượt người.
b) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công
tác phòng, chống tham nhũng
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã tăng cường quán
triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tình trạng tham nhũng vặt
theo chỉ đạo tại Công văn số 3814-CV/TU ngày 22/11/2018 của Tỉnh ủy; duy trì
thực hiện tốt việc thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Chủ
tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã để tiếp nhận những ý kiến phản
ánh của tổ chức, công dân về thái độ ứng xử, phong cách phục vụ của cán bộ,
công chức, viên chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức công dân.
Qua công tác theo dõi, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào là cán bộ,
công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn
thực hiện công khai, minh bạch ở những lĩnh vực nhạy cảm và dễ phát sinh tiêu
cực như: công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước;
mua sắm tài sản công; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý đất đai và công
khai kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân, UBND huyện ban hành Quyết định
số 368/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về ban hành Chương trình thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí huyện Quỳnh Nhai năm 2022.
Thực hiện công khai minh bạch về công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên
lĩnh vực nhà đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng … niêm yết

3
công khai trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy trình một cửa liên thông để giảm
phiền hà cho nhân dân khi liên hệ giải quyết công việc.
Việc tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật
đối với cán bộ, công chức, viên chức luôn bảo đảm tính công khai, dân chủ. Kết
quả 9 tháng đầu năm huyện Quỳnh Nhai tổ chức tuyển dụng được 07 công chức
cấp xã, 20 viên chức sự nghiệp theo đung quy định; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 27
công chức, viên chức, cử đi đào tạo là 03 người; khen thưởng 97 tập thể, 422 cá
nhân; kỷ luật 01 công chức cấp xã (trong đó quý III năm 2022 bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại 08 công chức, viên chức; khen thưởng 44 tập thể, 264 cá nhân).
b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực
hiện nghiêm túc các quy định về định mức, tiêu chuẩn và các khoản chi ngân sách
được phân bổ theo Nghị quyết của HĐND huyện và Quyết định của UBND
huyện về giao dự toán chi ngân sách năm 2022 (chi thường xuyên, chi đầu tư phát
triển, chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản công…);
Trong kỳ báo cáo, 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa
bàn huyện đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản
công theo quy định và sát với thực tiễn góp phần tích cực phòng ngừa tham
nhũng, lãng phí. UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định về
chế độ công tác phí, tổ chức hội nghị, học tập, thực hành tiết kiệm trong tiếp
khách và nghiêm cấm sử dụng quỹ công làm quà biếu, tiếp khách sai quy định.
c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,
UBND xã thực hiện nghiêm việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực
xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc
thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong
các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 02/7/2019
của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thi hành
nhiệm vụ công vụ, và trong quan hệ với doanh nghiệp, công dân; thực hiện nghiêm
những điều cán bộ, công chức, Đảng viên không được làm, UBND huyện ban hành
Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về ban hành Quy tắc ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành
chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai.
d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ,
quyền hạn
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2022 về
việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Kết quả thực hiện: Trong kỳ báo cáo có 08 công
chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch.
đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
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Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực
hiện nghiêm túc các Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND
huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số
355/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác
cải cách hành chính, công vụ, dân vận, dân chủ, thi đua khen thưởng và việc
phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2022; Quyết định số
468/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2022. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất
cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg
ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ
thị 18-CT/TU ngày của 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh
thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ: 9 tháng đầu năm 2022
UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện được 07cuộc kiểm tra (trong đó: quý
III thực hiện được 0 cuộc) việc thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các cơ quan, đơn
vị và UBND các xã. Qua kiểm tra đã yêu cầu UBND các xã chỉ đạo, chấn chỉnh
một số cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc chấp hành thời giờ làm việc
trong thực thi công vụ.
Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: Trong quý III, tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND các xã đã tiếp nhận và giải quyết được 14.094 lượt hồ sơ của tổ chức,
công dân (Trong đó: cấp xã là 12.764 hồ sơ; cấp huyện là 1.330 hồ sơ). Lũy kế
thực hiện 9 tháng đầu năm 2022, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân các xã đã tiếp nhận và
giải quyết được 40.979 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức công dân (Trong đó: cấp
xã là 36.168 hồ sơ, cấp huyện 4.811 hồ sơ). Việc giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị được thực hiện
nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh
chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
Việc thực hiện quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt:
100% cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện thanh
toán các khoản chi cá nhân bằng chuyển khoản theo quy định tại Chỉ thị số
20/2007/CT-TTg ngày 14/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua
tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước; các khoản chi
hoạt động của đơn vị được thanh toán theo nguyên tắc kiểm soát, thanh toán quy
định tại Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính về hướng
dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua
Kho bạc nhà nước.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày
04/01/2022 về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện, UBND các xã năm 2022.
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e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người
có chức vụ, quyền hạn
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày
01/11/2021 về việc phê duyệt danh sách người kê khai tài sản năm 2021, theo đó
số lượng người có nghĩa vụ phải kê khai, minh bạch tài sản là 190 người. Kết quả
thực hiện: Số người đã thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021
trên địa bàn huyện là 190 người; kê khai lần đầu đối với công chức mới được
tuyển dụng và viên chức được bổ nhiệm lần đầu là 17 người. Không có trường
hợp nào phải xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện; tổng số tiền, tài sản
tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo: không.
a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và
tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ; chỉ đạo Thanh
tra huyện tiến hành triển khai các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo đúng kế
hoạch đề ra. Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện không
phát sinh vụ việc tham nhũng.
b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ
việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán
Trong Quý III năm 2022, Thanh tra huyện đã tổ chức thực hiện 01 cuộc
thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ
tịch UBND xã Mường Sại. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra huyện đã tổ
chức thực hiện được 01 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, đã chỉ ra những tồn tại,
hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh
nghiệm đối với Chủ tịch UBND các xã và các cán bộ, công chức có liên quan.
- Kết quả phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm
toán: không.
- Kiến nghị xử lý vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán
(Kiến nghị xử lý về: kinh tế, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, hình sự
và xử lý khác; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật, văn bản quản lý, điều hành …): không.
- Kết quả thực hiện các kiến nghị: không.
c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát
hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và
qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: không.
d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không.
đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo
dõi, quản lý của địa phương:
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- Phát hiện vụ việc tham nhũng: Trong kỳ, trên địa bàn huyện không phát
sinh vụ việc tham nhũng.
- Kết quả xét xử các vụ án tham nhũng: Không.
e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng
- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: không.
- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: không
+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính: không
+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: không
f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu
- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Không.
- Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị
trí khác: Không.
- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng
đầu khi để xảy ra tham nhũng: Không.
4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường phối hợp với các cơ
quan, đơn vị và UBND các xã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về phòng, chống tham nhũng; củng cố và duy trì hoạt động của Ban thanh tra
nhân dân; giám sát cộng đồng việc thực hiện chế độ, chính sách và các chương
trình, dự án tại cơ sở; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về
PCTN, kế hoạch công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn huyện.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng
Công tác PCTN đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ huyện đến cơ
sở do vậy trong kỳ báo cáo qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra và hoạt
động của các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện không phát hiện tập thể, cá
nhân vi phạm pháp luật về PCTN. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn có thể
tiềm ẩn những diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng, quản
lý đất đai, tài chính ngân sách. Do vậy UBND huyện luôn xác định công tác
PCTN vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thường xuyên quan tâm
triển khai thực hiện.
2. Đánh giá công tác PCTN
- Ưu điểm: Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp
phòng ngừa gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao
ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác
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PCTN. Qua chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về
PCTN, nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác
PCTN được nâng lên, tạo nên sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị, địa
phương trong PCTN.
- Tồn tại hạn chế: Việc tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch PCTN
của một số cơ quan, đơn vị còn chậm; nội dung kế hoạch còn chung chung chưa
sát với tình hình thực tế lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, do vậy chưa đề ra
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng sát với yêu cầu đề ra. Công tác tự kiểm
tra tại các cơ quan, đơn vị để phòng ngừa sai phạm chưa được đưa vào kế hoạch
công tác thường xuyên của một số cơ quan, đơn vị.
- Nguyên nhân:
+ Công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao nhiệm vụ tham
mưu triển khai thực hiện công tác PCTN phần lớn đều thiếu kinh nghiệm đối với
lĩnh vực này, do vậy đã có phần ảnh hưởng đến chất lượng công tác triển khai
thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị.
+ Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đề cao vai trò của
người đứng đầu trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;
chưa chủ động tích cực xây dựng giải pháp trong đấu tranh PCTN, còn lúng túng
trong thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa sai phạm.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC PCTN 3
THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Phương hướng

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10/KL-TW ngày
26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí;
Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo
Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh về PCTN; các Thông báo kết luận của Ban
Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh về PCTN; chỉ đạo, tổ chức thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ
đề ra trong kế hoạch PCTN năm 2022.
2. Nhiệm vụ
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng,
chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về công tác
phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật về PCTN trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tăng
cường công tác tự kiểm tra, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công
chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã để
kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý kịp thời
những tập thể cá nhân để xảy ra khuyết điểm, sai phạm (nếu có).
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Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về PCTN, xử lý nghiêm những hành vi
tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực
thi nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng
phí thuộc thẩm quyền theo quy định.
3. Giải pháp
3.1. Bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Huyện ủy
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp
luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022, trong đó chú trọng các nhiệm vụ:
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, về minh bạch và
trách nhiệm giải trình trong việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật,
việc xử lý xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với những hình thức phù hợp.
Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động
chuyên môn nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành
chính, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi
phạm hành chính; thực hiện việc lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và đạo đức liêm
chính vào các chương trình bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên trong các cơ sở
giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.
3.2. Chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối
với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã trong việc chấp
hành quy định của pháp luật về công tác PCTN theo kế hoạch đã đề ra. Tăng
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác PCTN; nâng cao vai
trò trách nhiệm của người đứng đầu, củng cố và duy trì hoạt động của các Ban
thanh tra nhân dân trong công tác PCTN.
3.3. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm việc kê khai, tài sản thu nhập theo
quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/2020/NĐCP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định.
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp
trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách, việc
công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai, kinh phí, tài sản của Nhà
nước, công khai trong công tác tổ chức cán bộ, trong việc triển khai các chương
trình dự án tại địa phương…; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa
tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã.
3.4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kế hoạch
kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý
nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2022, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn
chế trong công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa sai phạm.
3.5. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra
năm 2022; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh
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tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện
những hạn chế, sai phạm; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót, khuyết
điểm và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng (nếu có). Thực hiện nghiêm việc
công khai kết luận thanh tra theo quy định; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi sai phạm về kinh tế, đặc biệt là
xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan đến sai phạm.
3.6. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục thực hiện nghiêm
túc Kế hoạch 136- KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo xử lý
kịp thời các vụ việc tố cáo và phản ánh của công dân liên quan đến hành vi tham
nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân
trên địa bàn; có biện pháp bảo vệ và biểu dương kịp thời người có thanh tích phát
hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trên đây là Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng
đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Uỷ ban
nhân dân huyện Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBKT huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TTr (Ngự), 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

