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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ ÔN  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 105  /BC-UBND  Trà Ôn, ngày   25   tháng 5 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018 

(từ ngày 20/11/2017 đến ngày 20/5/2018) 
 

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1/ Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, được các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, chủ 

yếu qua hình thức lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, ấp, khu, tổ tự quản.  

Qua đó, đã tổ chức triển khai 30 cuộc với 780 lượt cán bộ, công chức và nhân dân 

tham dự. Các nội dung được tuyên truyền như: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật có liên quan, đã nâng cao nhận 

thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa 

tham nhũng. 

UBND huyện có ban hành Công văn số 2271/UBND-NC ngày 25/12/2017 về việc 

chấn chỉnh trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND 

huyện Trà Ôn về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Chỉ đạo Thanh tra huyện là cơ quan thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND 

huyện, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.  

 2/ Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: 

2.1/ Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị như: công khai dự toán ngân sách, công khai việc sử dụng 

kinh phí, các quỹ thuộc nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn thu đóng góp từ các tổ 

chức, cá nhân, công khai số liệu dự toán thu, chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm 

việc, công khai quy chế chi tiêu nội bộ, công khai trong việc tuyển dụng, đào tạo, khen 

thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong cơ 

quan. 

2.2/ Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm theo đúng quy 

định.  
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 Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đơn vị 

để thực hiện quyền tự chủ tài chính theo Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

Đồng thời thực hiện quyết định của UBND tỉnh trong việc khoán chi hành chính, 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng kinh phí tiết kiệm 

để chi cho hoạt động không để vượt chi quá mức làm ảnh hưởng mất cân đối, việc thanh 

quyết toán các nguồn kinh phí để minh bạch, công khai cho tất cả các cán bộ công chức 

biết.  

Đã ban hành 04 quyết định thanh tra về việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn. 

2.3/ Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: 

Thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của đơn vị, tổ 

chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.  Các 

cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt ở cơ quan, đơn vị 

mình. Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Trà Ôn chưa phát hiện vi phạm trong lĩnh 

vực này. 

2.4/ Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính 

nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính 

quyền địa phương. 

2.5/ Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng 

ngừa tham nhũng; 

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của 

Chính phủ và Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh về việc 

chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 150/2013/NĐ-

CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 về Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện Quyết định số 12625/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện 

Trà Ôn về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, thị 

trấn năm 2017. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 cá nhân là Chủ tịch 

UBND xã Vĩnh Xuân và Tân Mỹ.   

2.6/ Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: 

Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập khi cán bộ công chức được bổ 

nhiệm và thực hiện tốt công tác kê khai tài sản thu nhập cuối năm theo đúng quy định.  

Năm 2017, số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 527 người, số người đã kê 

khai là 527 người, đạt 100%. Các đối tượng kê khai tài sản, thu nhập thuộc các  đơn vị 

phòng, ban, trường học, UBND các xã, thị trấn và các ngành thuộc khối Đảng, đoàn thể. 
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2.7/ Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách: 

 Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

luôn được quan tâm, kiểm tra chặt chẽ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thực 

hiện tốt Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 

19/12/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP. Trong 

thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. 

2.8/ Việc thực hiện cải cách hành chính: 

 Công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện 

theo quy trình cải cách hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, niêm 

yết công khai các quy trình thủ tục, thời gian giải quyết công việc, niêm yết công khai 

việc thu các loại phí theo quy định của Nhà nước giúp người dân hiểu rõ quy trình thủ tục 

từ đó hạn chế xảy ra tiêu cực. Đồng thời, các đơn vị cũng xây dựng quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức trong công tác, không để xảy ra tình trạng quan liêu, hách dịch gây 

phiền hà cho nhân dân. 

Trên địa bàn huyện có 28 đơn vị đã áp dụng ISO trong quản lý hành chính gồm 14 

phòng, ban huyện và 14 xã, thị trấn. 

2.9/ Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Nhằm tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Trà Ôn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Trong thời gian qua, một số đơn vị phòng ban 

huyện và UBND xã đã áp dụng phát hành văn bản điện tử có chữ ký số để trao đổi trong 

hoạt động nội bộ cũng như hoạt động giữa các cơ quan trực thuộc UBND huyện. 

2.10/ Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: 

Tất cả các phòng, ban huyện và đơn vị trường học trên địa bàn huyện đều thực 

hiện trả lương qua tài khoản, đổi mới phương thức thanh toán. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ 

thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

3/ Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:  

Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

điều tra, truy tố, xét xử. Chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào xảy ra. 

4/ Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng: 

Chưa triển khai các cuộc thanh tra  

5/ Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm công tác phòng, chống tham 

nhũng, thường xuyên phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã 

hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về đấu tranh phòng, chống 
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tham nhũng đến toàn thể CBCCVC, nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống 

tham nhũng. 

6/ Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 và Kế hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về chống tham nhũng  

Lãnh đạo cấp trên luôn triển khai đôn đốc các đơn vị trực thuộc xây dựng Chương 

trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng. 

II/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÕNG 

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1/ Đánh giá tình hình tham nhũng 

Trên địa bàn huyện Trà Ôn thời gian qua, qua hoạt động thanh tra và giải quyết 

các đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, không phát sinh đơn 

thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng. 

2/ Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

- Nhìn chung hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng 

cao nhất là ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về công tác 

đấu tranh phòng ngừa tham nhũng được nâng cao. 

- So với cùng kỳ năm 2016, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng vẫn duy 

trì ổn định và ngày càng được nâng cao về hiệu lực cũng như hiệu quả quản lý nhà nước 

về phòng, chống tham nhũng của lãnh đạo đơn vị các cấp và lãnh đạo cơ quan cấp trên. 

 3/ Dự báo tình hình tham nhũng 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, bước đầu đã mang lại 

hiệu quả thiết thực, tệ quan liêu, tham nhũng từng bước được đẩy lùi đã tạo được lòng tin 

của nhân dân vào sự lãnh đạo của Nhà nước. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường, 

đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không để xảy ra tình trạng quan 

liêu, tham nhũng trên địa bàn. 

III/ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

- Kế hoạch thanh tra 06 tháng cuối năm 2018 dự kiến triển khai 02 cuộc thanh tra, 

gồm: 01 cuộc thanh tra về tài chính, kế toán kết hợp với phòng, chống tham nhũng đối 

với  trường THCS Thới Hòa và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp dân, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với phòng Tài nguyên và 

môi trường huyện. Đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, 

và Thanh tra tỉnh.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách 

nhiệm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, 

gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất 

thường xuyên, liên tục, cần phải tự đánh giá đúng thực trạng tình trạng tham nhũng, lãng 
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phí trong cơ quan, đơn vị từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí của cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.  

- Thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời, có hiệu quả các đơn, thư tố cáo về các 

hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân 

cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, đúng luật định. 

- Quản lý cán bộ, công chức trong từng ngành, đại phương để không xảy ra quan 

liêu tiêu cực trong đơn vị./.  
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