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QUÝ II NĂM 2020

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách,
pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo vỉệc
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong
phạm vi trách nhỉệm của địa phương

a) Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp
luật về phòng, chống tham nhũng
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về

phòng, chống tham nhũng, thực hànli tiết kiệm chống lãng phí; ƯBND huyện đã
tổ chức sơ, tổng kết chuyên đề công tác PCTN năm 2019, Quý 1/2020 và đề ra
chương trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; chỉ đạo các cơ quan ban, ngành cấp
huyện và ƯBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt các chính sách pháp luật về PCTN, trọng tâm là Luật PCTN năm
2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, các giải
pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng triển khai
đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện nhằm
góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng tại địa
phương. Việc quán triệt, tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp chi,
đảng bộ; đọc báo sáng; các đợt tiếp xúc cử tri; hội nghị cán bộ công chức, viên
chức; triển khai pháp luật về PCTN và sử dụng trên các phương tiện thông tin
đại chúng của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trạm truyền thanh các xã,
thị trấn. Kết quả trong Quý II năm 2020, toàn huyện đã tổ chức được 42 cuộc

tuyên truyền các chính sách pháp luật, trong đó có lồng ghép tuyên truyền pháp
luật PCTN với 798 lượt người tham dự. Qua công tác tuyên truyên, phô biên

pháp luật về PCTN đã góp phần nâng cao được nhận thức, ý thức và trách nhiệm
của cán bộ, công chức, viên chức trong việc châp hành chính sách pháp luật vê

PCTN, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng trên
địa bàn huyện.

b) 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

Hàng năm, căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của ƯBND tỉnh, Thanh

tra tỉnh, ƯBND huyện đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, ván bản
chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã kịp thời nắm tình hình, phát hiện xử lý
và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không
đúng quy định; thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm; xây dựng

chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chế độ thông tin báo cáo PCTN về trên
đúng quy định; trong lãnh đạo, chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần
ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, xã hội tại địa phương. Ket quả Quý II
năm 2020, ƯBND huyện đã ban hành 06 văn bản' chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương; đồng thời thực hiện 07/11
nội dung^ cụ thể của Kế hoạch PCTN năm 2020, đạt 54,54%. Ngoài ra ƯBND
huyện báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về 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 tại Báo

cáo số 197/BC-ƯBND ngày 10/4/2020 và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủỵ

Báo cáo số 392-BC/HƯ ngày 04/5/2020 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số
50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn
huyện.

2. Kết quả thực hiện các bỉện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
của cơ quan, tô chức, đơn vị

Việc công khai minh bạch trong hoạt động hành chính luôn được ƯBND

huyện thực hiện tốt theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm
2018; ƯBND huyện đã thực hiện công khai các thủ tục hành chính qua cổng
thông tin điện tử của huyện và niêm yết trực tiếp tại nơi làm việc của các cơ
^ Kế hoạch số 133/KH-ƯBND ngày 13/3/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm
2020; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 27/4/2020 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham
nhũng trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 27/3/2020 về tố chức tọa đàm, nói chuyện
chuyên đê vê phòng, chống tham nhũng, minh mạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột trong công tác tổ
chức cán bộ giai đoạn 2020-2021; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 22/5/2020 về chuyên đổi vị trí công tác
năm 2020.

^ (l) Đã triển khai, quán triệt Luật PCTN 2018 và các văn bản hướng dẫn thỉ hành; (2) Quyết định số
5634/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 tại Kê hoạch số
13/KH-TTr ngày 03/12/2019 cùa Thanh tra huyện; (3) Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 22/5/2020 về chuyên
đổi vị trí công tác năm 2020; (4) các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tự
kiểm tra nội bộ tại đơn vị; (5) Quy chế phối họp giữa UBND huyện và Ban Thường trực ửy ban MTTQVN

huyện Phú Quoc trong công tác PCTN; (6) Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 18/3/2020 vể công tác PCTN Quý

1/2020 và Chưomg trình công tác Quý 11/2020; (7) Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 24/02/2020 về công tác
tuyên ừuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng các xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật
năm 2020.

quan, đơn vị; thiêt lập, công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử để
tiêp nhận các phản ánh, kiên nghị của người dân và doanh nghiệp^. Qua đó tạo

điêu kiện thuận lợi đê người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin về hoạt động
của các cơ quan Nhà nước và giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức,

viên chức. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về
công khai, minh bạch, nhât là lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dinig,
quản lý đất đai, tổ chức cán bộ, cồng khai phân bổ chỉ tiêu biên chế, thông tin
tuyến dụng hàng năm, quy hoạch cán bộ, thông tin luân chuyên, điều động cán
bộ, việc bầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, quy tắc ứng xử của người
có chức vụ quyên hạn...; chỉ đạo các cơ quan, tô chức, đơn vị thực hiện tốt việc

sử dụng kinh phí từ ngân sách, thường xuyên tự kiểm tra, báo cáo và công khai,
minh bạch về thu, chi tài chính ngân sách, quản lý tài sản công tại đơn vị. Kết
quả Quý II năm 2020, thực hiện theo quy định của pháp luật, qua thẩm tra quyết
toán nhiều công trình được phê duyệt quyết toán giảm so với dự toán ban đầu
tiết kiệm được 23,66 triệu đồng; công tác thẩm định phê duyệt quyết định đầu tư
tiết kiệm được 668,75 triệu đồng so với dự toán ban đầu; công tác đấu thầu lựa
chọn nhà thầu tiết kiệm được 41 triệu đồng so với giá gói thầu.
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền, tiến hành rà soát, sửa đổi,
ban hành vãn bản quản lý tài chính, tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ; tiếp tục duy
trì thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và biên chế đối với
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công theo quy định. Kết quả đến thời
điểm hiện nay có 32/32 cơ quan (gồm 12/12 đơn vị hành chính; 10/10 cơ quan
đảng, đoàn thể, hội; 10/10 ƯBND các xã, thị trấn) thực hiện chế độ tự chủ về tài
chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và
46/46 đơn vị (gồm 14/14 đơn vị sự nghiệp công lập và 32/32 khối trường học)
thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Qua thực hiện các quy định về
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kình phí đã tạo điều kiện
cho các đơn vị chủ động về kinh phí, tự chịu trách nhiệm, đồng thời khắc phục
được cơ chế xin, cho và phát huy được tính công khai minh bạch trong các
khoản thu, chi tài chính đã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và của cán bộ,
công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; tính cồng khai, minh bạch trong quản

lý, sử dụng kinh phí, tài sản công được rõ ràng hơn, góp phần tiết kiệm để tăng
thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Có 100% cơ quan, đơn vị đã thực

hiện xong việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua sắm,
quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo
đúng quy định về định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, đơn vị.

' Tại Ọuyết định sổ 1182/ỌĐ-ƯBND ngày 28/02/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh
kiến nghị cùa cá nhân, tổ chức về quy định hànli chính thuộc phạm vi quản lý của ƯBND huyện. Chủ tịch
UBND huyện, qua SĐT; 0297.3848.352, hộp thư điện tử: phuquoc@kiengiang.gov.vn.

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban
hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tô
chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên

chức. Kết quả qua theo dõi, nắm tình hình ƯBND huyện chưa phát hiện trường
họp nào xảy ra vi phạm trong việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy

định và đã báo cáo kết quả việc thực hiện về Thanh tra tỉnh Kiên Giang qua Báo
cáo số 39/BC-ƯBND ngày 30/01/2020 về việc tặng quà và nhận quà tặng không
đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức

Tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Vãn hóa công vụ; các
quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
ƯBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoìi vị trên địa bàn huyện triển
khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức
nghề nghiệp của công chức, viên chức bằng hình thức ban hành quy chế lồng
ghép vào nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị thông qua Hội nghị
cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và ban hành Công văn số 504/ƯBNDNV ngày 23/8/2019 chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện và ƯBND các xã,
thị trấn tăng cường thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ. Đen nay hầu
hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện đúng các quy tắc ứng xử của
người cán bộ, công chức, viên trong bộ máy nhà nước, góp phần nêu cao được
vai trò, trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, cũng như cách ứng
xử với người dân theo đúng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại nơi
làm việc; trong Quý II năm 2020 không có cán bộ, công chức, viên chức vi

phạm quy tắc ứng xử làm việc tại nơi công sở.
đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng ngừa tham nhũng

Ngày 22/5/2020, ƯBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 268/KH-ƯBND
về việc chuyến đổi vị trí công tác năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên
chức huyện Phú Quốc; với chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế
hoạch đề ra là 06 vị trí; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn huyện tiến hành xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công
tác phải hoàn thành xong trong Quý IV/2020.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về kê khai minh bạch tài sản, thu
nhập hàng năm. ƯBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thế cấp
huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm
2019 theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của
Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra

Chính phủ. Qua thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm

2019, chưa phát sinh trường hợp yêu cầu phải xác minh tài sản, thu nhập.
f) Trong kỳ báo cáo chưa phát sinh kết luận của cơ quan có thẩm quyền

về cơ quan, đơn vị đế xảỵ ra hành vi tham nhũng nên không xem xét, xử lý trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, khi để xảy ra hành vi tham nhũng.
g) Việc thực hiện cải cách hành chính

ƯBND huyện ban hành Kế hoạch số 624/KH-ƯBND ngày 26/12/2019 về
công tác cải cách hành chính năm 2020, Quyết định số 955/QĐ-ƯBND ngày
11/02/2020 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa Hên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)
năm 2020 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Các TTHC được
huyện niêm yết công khai, đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và công
khai trên cổng thông tin điện tử huyện (qua địa chỉ phuquoc.gov.vn); số lượng
TTHC của huyện được ƯBND tỉnh công bố 249 thủ tục; đến nay huyện tiếp
nhận và trả kết quả tại Một cửa là 174/249 thủ tục, đạt 70%. Các TTHC được
thực hiện theo thời gian quy định của Quyết định ƯBND tỉnh Kiên Giang ban
hành; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả của huyện đạt 100%. Công tác giải quyết hồ sơ được
thực hiện đúng quy trình; hồ sơ được giải quyết đúng thời gian, mỗi khâu đều
phải thực hiện đúng theo thời gian đã được quy định; qua đó thường xuyên triển
khai thực hiện đổi mới phương thức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả giữa xã và huyện đã góp phần vào thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực
hiện TTHC. Kết quả trong quý II năm 2020, các TTHC được Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả huyện tiếp nhận 2266 hồ sơ; đã giải quyết và trả kết quả 691 hồ sơ
(trong đó trả đúng và trước hẹn 660 hồ sơ, chiếm 95,51%; trễ hẹn 31 hồ sơ), còn
lại 1.575 hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn). Phòng Tài chính - Ke hoạch
tham mưu ƯBND huyện cấp giấy chứng nhận kinh doanh đăng ký thành lập mới
cho 145 hộ với vốn 74.707 triệu đồng; thay đổi ngành nghề cho 80 hộ đã có giấy
phép kinh doanh với vốn đăng ký thay đổi 70.202 triệu đồng; cấp lại 04 giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh vói vốn 1.265 triệu đồng.
h) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản
Tính đến thời điểm hiện nay toàn huyện có 71/76 (đạt 93,42%) cơ quan,
đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện đã thực hiện việc chi trả lương qua

tài khoản ngân hàng cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, với
số người lao động được chi trả là 1.915 người/2.574 người theo Chỉ thị số
20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số
67/KH-UBND ngày 14/12/2007 của ƯBND tỉnh. Việc trả lương qua tài khoản

đã góp phần minh bạch hóa một phàn thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động, từ đó góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng, cải cách
thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý của cơ quan, đơn vị.

i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/02/2020 về
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
huyện năm 2020 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triên khai thực hiện áp dụng

khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tố chức,
đơn vị. Đen nay 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai và
thực hiện đồng bộ hệ thống thư điện tử (mail.kiengiang.gov.vn) và trang hồ sơ
công việc; ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản đi, đến điện tử giữa
các cơ quan, đơn vị với nhau để trao đoi thông tin và xử lý công việc chuyên
môn; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, kết nối liên thông các phần mềm
quản lý văn bản đạt 100%; đã giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí, trao đổi và
cập nhật thông tin nhanh chóng, xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên
đúng quy định; cổng thông tin điện tử huyện được Ban biên tập cập nhật thông
tin thường xuyên, liên tục. Ngoài ra tăng cường quản lý thông tin trên phương

tiện internet, cổng thông tin điện tử của huyện (phuquoc.gov.vn), gắn camera tại
nơi làm việc, bố trí trang Web của huyện để quản lý và cung cấp mọi thông tin
liên quan đến ngành nghề, nhu cầu phát triển kinh tế, chức năng nhiệm vụ hoạt
động của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện. UBND huyện đã triển khai
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính để giải quyết các TTHC trên
địa bàn huyện.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
- Qua công tác kiềm tra nội bộ tại các cơ quan, đơn vị không có trường
hợp nào vi phạm tham nhũng xảy ra; qua quá trình kiểm tra các đơn vị đã giám
sát và nấm bắt được tình hình hoạt động của đơn vị mình, chủ động tổ chức
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp
phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước; kịp thời chấn
chỉnh, phòng ngừa tham nhũng xảy ra góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ
được giao.

- Qua công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh
kiến nghị; ƯBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải
quyết, kết quả trong Quý II năm 2020 không phát hiện các vụ việc tham nhũng
xảy ra trên địa bàn huyện.

- Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong Quý II
năm 2020, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Phú Quốc không thụ lý, giải
quyết vụ án nào liên quan về tội phạm tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện.
4. Phát huy vaỉ trò của xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể đã phối hợp tốt
với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương,

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN trong nhân dân, vận động
nhân dân tham gia tích cực vào việc PCTN; giám sát việc thực hiện pháp luật về

PCTN ở địa phương, việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách,
các nguôn quỹ do cán bộ, công chức và nhân dân đóng góp, vận động phát triển

thêm nguồn viện trợ để phục vụ chương trình an sinh xã hội, tham gia đóng góp
tích cực quỹ nhân dân do địa phương xây dựng đê thực hiện các công trình công
cộng; từ đó góp phân giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở,

từng bước ngăn chặn đấy lùi quan liêu, tham nhũng xây dựng chính quyền địa
phương trong sạch, vững mạnh.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thu thập, thông tin, tuyên truyền các hoạt
động PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phản ánh các hành vi tiêu cưc,

tham nhũng và khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia vào công cuộc PCTN
tại địa phương.

11. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG
CHÓNG THAM NHŨNG

Nhìn chung công tác PCTN có sự chuyến biến tích cực, thể hiện rõ nét
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh phòng, ngừa tham nhũng; định
kỳ có sơ, tổng kết công tác PCTN, đánh giá những ưu, khuyết điểm và khắc
phục những tồn tại hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác PCTN, đồng thời đề
ra giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới; đấy mạnh công tác tuyên
truyền, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến phòng,
chống tham nhũng; việc tố chức thực hiện công tác PCTN được lãnh đạo quan
tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được

tăng cường, góp phần răn đe, phòng ngừa tham nhũng xảy ra. Công tác cải cách
hành chính có chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông, công khai thủ tục hành chính ở một số cơ quan có liên quan trực tiếp,
quan hệ với nhân dân và doanh nghiệp đã giảm bớt phiền hà, thúc đẩy phát triển.
Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiếm tra, giám sát, điều tra, truy tố,
xét xử được chú trọng thực hiện đảm bảo kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cấp, các ngành và được quần chúng nhân dân tin tưởng cao, góp phần thực
hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt, vẫn còn một vài cơ quan, tổ chức,
đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các
quy định về phòng ngừa tham nhũng; một số đơn vị có cụ thể hóa các văn bản
chỉ đạo của ƯBND tỉnh, ƯBND huyện về công tác PCTN nhưng còn chậm; việc
tổ chức thực hiện một số nội dung theo kế hoạch PCTN năm 2020 của ƯBND
huyện còn chậm'^; công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN được thực hiện
nhưng nội dung tuyên truyền chưa sâu rộng, từ đó nhận thức trong cán bộ và
nhân dân tuy có được nâng lên nhuTìg chỉ là bước khởi đầu; vai trò giám sát của
^ Việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy đối với Phòns Giáo dục và Đào tạo, Trung Tâm bồi dường
chính trị huyện.

ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế về công tác PCTN chưa cao; việc thực
hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN định kỳ của một sô cơ quan, đơn
vị chưa nghiêm túc... gây ảnh hưởng đến kết quả đánh giá công tác PCTN trên
toàn huyện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM vụ QUÝ III NĂM 2020
1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phô
biến giáo dục các quy định chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về PCTN, trọng tâm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị
định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, gắn với việc học tập và
làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức, ý thức
trách nhiệm của các cấp, các ngành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân
dân trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 133/KH-ƯBND ngàỵ
13/3/2020 của ƯBND huyện về việc thực hiện công tác PCTN năm 2020; Ke

hoạch số 117/KH-ƯBND ngàỵ 14/3/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số
126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện, công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện và Ke
hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của ƯBND
huyện.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đấu tranh PCTN; kịp thời
chỉ đạo các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị;

kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi trách
nhiệm quản lý của mình; đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá
nhân có thành tích trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và
tố giác cán bộ, công chức, viên chức có hình vi tham nhũng tại địa phương.
3. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa
tham nhiing theo quy định của Luật PCTN năm 2018; nâng cao chất lượng, hiệu
quả trong việc nắm bắt tình hình phát hiện tham nhũng; tiếp tục đấy mạnh cải
cách hành chính để phục vụ cồng tác PCTN tại địa phương, nhất là lĩnh vực đầu tư
xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách... Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị, địa phương chủ động tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai
phạm ngay tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa
tham nhũng, lãng phí tại nơi công sở; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt
động cơ quan, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên

chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các chế
độ, tiêu chuẩn, định mức trong chi tiêu và mua sắm tài sản công, tăng cường
công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, xử
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công
việc; Công văn sô 795/ƯBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về tăng
cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ,

Công văn số 671/UBND-NCPC ngày 18/5/2020 của UBND tĩnh về chấn chỉnh
thực hiện công tác PCTN.

6. Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo; kịp thời phát hiện thiếu sót khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm phòng
ngừa tham nhũng xảy ra, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa
phương.

- Giao Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với
các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
Quý III năm 2020; qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nâng cao chất lượng
công tác tiếp dân đế tiếp nhận, ghĩ nhận lại những phản ánh, kiến nghị, tố cáo về
những hành vi tham nhũng. Kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, nâng cao
chất lượng việc phòng ngừa tình trạng tham nhũng xảy ra tại địa phương.
Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quỷ II năni 2020

và Chương trình công tác Quý III năm 2020 của ƯBND huyện Phú QuỐcMuÍị
Nơì nhậỉt:
- Như trên;

- Thanh tra tỉnh (b/c);

ỊSĨCHỦ TỊCH
PHỐ CHỦ TỊCH

- TT. Huyện Uỷ (b/c);
- TT. HĐND huyện: TT. UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành cấp luiyệii
(Đảng, chính quyền, ĐT);
- ƯBND các xà, thị trấn:
- LĐVP + CVNC. đ/c Nguyên;

- cổne thông tin điện tĩr huyện:
-Liru:VT.

Huỳnh Quang Hưng
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