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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của địa phương; Việc quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. 

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 phòng, chống tham nhũng. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác quán 

triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác 

PCTN; chủ trọng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Quyết định số 

3512/QĐ-CTUBND ngày 14/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2021; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 17/3/2020 về tuyên truyền, phố biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-CQ ngày 

04/12/2020 về thực hiện ngày pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 10/KH-UBND 

ngày 25/01/2021 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 36/KH-

UBND ngày 10/3/2021 triển khai thực hiện công tác kê khai, công TSTN lần 

đầu năm 2020; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11/3/2021 về thực hiện công 

tác PCTN năm 2021; Văn bản số 961/UBND-TT ngày 07/6/2021 về thực hiện 

công tác PCTN; Văn bản số 1663/UBND-TT ngày 31/9/2021 về triển khai cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật về PCTN; Văn bản 1674/UBND-TT ngày 01/9/2021 về 

tổng kết Đề án “truyền, phố biến, giáo dục pháp luật PCTN từ năm 2019-2021”. 

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến 

lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ; chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 

Trung Ương về phòng, chống tham nhũng. 

UBND huyện đã xây dựng Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 09/02/2021 về 

tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Báo cáo số 170/BC-UBND 

ngày 31/5/2021 về phòng, chống tiêu cực trong CBCC, VC cơ quan hành chính 

nhà nước theo chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ; ban hành Kế hoạch số 36/KH-

UBND ngày 17/3/2020 về tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

năm 2021; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11/3/2021 về thực hiện công tác 

PCTN năm 2021; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế 
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hoạch và triển khai thực hiện công tác PCTN theo chức năng, phạm vị quản lý. 

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp 

luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn ban QPPL do 

HĐND&UBND huyện ban hành; tham gia góp ý vào dự thảo các chương trình, 

kế hoạch, đề án, Luật, Nghị định, Thông tư; thông qua các báo cáo tổng kết, sơ 

kết .. đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định sơ hở, bất 

cấp, chồng chéo cho phù hợp với thực tiễn. 

d) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 17/3/2020 về 

tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021” trong đó chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; hình 

thức thực hiện phong phú, đa dạng như: Ban hành quy chế phối hợp với 

UBMTTQ huyện; UBKT huyện ủy; Ký kết chương trình phối hợp PBGDPL với 

UBMTT quốc huyện và các tổ chức thành viện; duy trì Ngày pháp luật hàng 

tháng tại các cơ quan, đơn vị; Thông qua các cuộc giải quyết KNTC;  các cuộc 

đối thoại, trợ giúp pháp lý, tập huấn chuyên đề; chuyển tải các văn bản liên 

quan qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc; thông qua Hệ thống truyền thanh-

truyền hình huyện; Hệ thống loa phát thanh cơ sở; Công khai trên Cổng thông 

tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử cấp xã.  

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 

Trong thời gian qua, việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và 

hoạt động của cơ quan, đơn vị luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; với nhiều hình thức phòng phú, đa dạng; nhất 

là công khai, minh bạch các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và 

người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai thủ tục hành chính việc 

thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất; kết luận thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết KNTC; công khai đầy đủ, kịp thời 319 TTHC với 49 lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền cấp huyện và 179 TTHC với 33 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã  trên 

cổng thông tin điện tử, trang điều hành tác nghiệp, Trung tâm hành chính công 

huyện, Trung tâm giao dịch 1 của xã, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi để người 

dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và tham gia giám 

sát hoạt động của các cơ quan nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc 

các các quy định về định mức, tiêu chuẩn; hiện nay đã có 80/80 cơ quan, đơn vị 

thụ hưởng ngân sách đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt định 

mức, tiêu chuẩn trong việc sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc của 
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CBCC, VC; các khoản chỉ ngoài lương của các Ban chỉ đạo, tổ công tác, đoàn 

kiểm tra; các khoản chi thường xuyên được phân bố theo Nghị quyết HĐND các 

cấp; các khoản chi do UBND huyện phân bổ trong đó chú trọng đến việc thực 

hiện tiết kiệm giảm trừ 10% chi thường xuyên từ đầu năm (thêm 10% của kinh 

phí 6 tháng cuối năm dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid 19) góp 

phần tích cực phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn   

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 25/01/2021 

về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ CC,VC, người 

hợp đồng lao động làm việc tại  các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 3128/QĐ-

UBND ngày 18/8/2021 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn huyện; Văn bản số 184/UBND-NV ngày 01/2/2021 về việc siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Văn bản số 143/UBND-

NV ngày 26/01/2021 về ký cam kết thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-

UBND ngày 22/11/2017 (100% CBCC, VC của 81/81 đơn vị đã ký cam kết); 

thành lập 01 đoàn kiểm tra công vụ tại 17/17 xã thị trấn; thường xuyên chỉ đạo 

CBCC, VC làm việc tại Trung tâm hành chính công, bộ phận 01 cửa thực hiện 

tốt quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/7/2021 về 

chuyển đối vị trí công tác của CBCC năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị; đã thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác 04 lượt công chức (kế 03 kế toán cấp xã; 01 công  

chức cấp huyện); chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức chuyển đổi vị trí công 

tác của CBCC trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. 

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: 

- Về cải cách thể chế: Xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa Văn bản 

QPPL do HĐND&UBND huyện ban hành; kế hoạch theo dõi thi hành phạp luật 

trên địa bàn; tham gia góp ý các dự thảo văn bản QPPL; Chủ động, kịp thời ban 

hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực quản 

lý nhà nước tại địa phương; các văn bản ban hành bảo đảm về nội dung, thể 

thức, trình tự, thủ tục và có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện. 

- Cải cách thủ tục hành chính: Ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

22/01/2021 cải cách hành chính huyện năm 2021; Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 04/2/2021 kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/2/2021 về rà soát, 

đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên 

địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/3/2021 kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2021; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát 

TTHC để đưa vào phân cấp, phân quyền trong giải quyết; niêm yết công khai 

TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận “Tiếp nhận & Trả kết quả” 

cấp xã, trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử cấp xã để 
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người dân thuận tiện tra cửu; Tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác cải cách hành 

chính, công vụ tại 17/17 xã, thị trấn; duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, giải 

quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận “Tiếp nhận & 

Trả kết quả” cấp xã theo đúng quy định. 

- Về cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC: Tổ 

chức rà soát, bố trí, sắp xếp lại 12 phòng chuyên môn, 06 đơn vị sự nghiệp, 45 

đơn vị trường học và 17 xã, thị trấn theo quy định của Chính phủ;  Xây dựng Đề 

án “Vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện”; Đề án “Thành lập 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghi Xuân” 

trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và bổ sung thêm 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhiệm 

vụ phát triển quỹ đất”; Đề án “Trung tâm bảo tồn và phát huy văn hóa Nguyễn 

Du” trên cơ sở sát nhập Bản quản lý Khu di tích Nguyễn Du, Tổ quản lý đền 

huyện, Khu di tích Nguyễn Công Trứ, một phần ban quản lý Đền củi, các di tích 

khác trên địa bàn; rà soát, bố sung vị trí việc làm tại các phòng, ban, đơn vị trình 

UBND tỉnh phê duyệt; Ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2021; 

Hoàn thành việc xét tuyển lại 369 CBCC, VC (87CC, 282 VC) có sai phạm 

trong tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; 

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 59 cán bộ quản lý các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; 

Tuyển dụng  02 công chức cấp huyện; xét tuyển 56 viên chức giáo dục; 04 viên 

chức y tế; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 12 công chức cấp xã; 04 viên chức 

cấp huyện; 78 viên chức giáo dục; điều động, biệt phái, luân chuyển viên chức 

giao dục đầu năm học; Thực hiện các chế độ, chính sách cho CBCC, VC (Nâng 

lương, nghỉ hưu, đào tạo, bồi dưỡng) theo quy định. 

 - Về cải cách tài chính công: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các 

khoản thu, chi ngân sách năm 2021; Soát xét, điều chỉnh, bổ sung quy chế thực 

hiện khoán chi hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ; thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (Khối quản lý nhà nước và khối đơn vị sự 

nghiệp công lập); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giảm mạnh chi thường xuyên, 

tăng chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội; Thực hiện mua sắm tài sản nhà nước 

theo phương án tập trung; tăng cương giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo quy 

định; thực hiện giám trừ thêm 10% các khoản chi còn lại để dành nguồn cho 

công tác phòng, chống dịch Covid 19; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản 

lý thu-chi tài chính, tài sản công, thanh quyết toán công trình đầu tư xây dựng và 

tài chính ngân sách tại các địa phương, đơn vị theo quy định của Luật ngân sách. 

- Về hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng khoa học, công nghệ trong 

quản lý, điều hành: Ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số trên địa bàn 

năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/01/2021 xây dựng và áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; duy trì 

thường xuyên Hệ thống giao ban trực tuyến giữa UBND huyện và 17 xã, thị 

trấn; Cổng thông tin điện tử huyện; Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; Dịch 

vụ công trực tuyến; Phần mềm điều hành công việc; Phần mền gửi nhận hồ sơ 

điều hành công việc; Duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm hành chính 
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công huyện; Trung tâm giao dịch một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị 

trấn; Duy trì số điện thoại, hộp thư điện tử đường giấy nóng tại cấp huyện, 

xã....góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. 

- Về thanh toán không dùng tiền mặt: Đến nay 91/96 cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương thực hiện chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác qua 

hệ thống thanh toán liên ngân hàng theo đúng quy định. 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập:  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/3/2021 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, 

thu nhập lần đầu tại 80/80 cơ quan, đơn vị thuộc Cơ quan UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn, khối trường học đã tổ chức kê khai, công khai theo quy 

định. Kết quả có 417/417 người hoàn thành việc kê khai, công khai TSTN, đạt 

tỷ lệ 100%; qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình chưa có trường hợp nào 

phải tiến hành xác minh, xử lý theo quy định. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

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, đơn vị: Không 

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: Không 

- Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh 

tra, kiểm toán: Không 

- Kết quả xử lý các sai phạm về kinh tế qua hoạt động thanh tra trước năm 

2021 chưa xử lý xong: Giảm trừ xong số tiền 40,429/40.429trđ theo Kết luận số 

724/KL-CTUBND ngày 17/6/2019 

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 KNTC: Không 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về 

hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết KNTC: Không 

- Kết quả xử lý các sai phạm về kinh tế qua hoạt động giải quyết KNTC 

trước năm 2021 chưa xử lý xong: Đã truy thu số tiền 120,000trđ/226,000trđ theo 

kết Kết luận 1324/KL-CTUBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện. 

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: Không 

e) Kết quả xử lý tải sản tham nhũng:  Không 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không 

4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. 

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của 

UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, 

công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN.  
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UBND huyện đã quan tâm phối hợp, thực hiện tốt các Quy chế, chương 

trình công tác như: Quy định số 05-QĐ/HU ngày 15/9/2020 về việc ban hành 

Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng, 

Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, HĐND, UBND, các ngành trong 

khối Nội chính, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện trong 

việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; Chương trình số 

01/CTYPH-UBND-MTTQ ngày 17/12/2020 về việc phối hợp công tác giữa 

UBND huyện với UBMT tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên; Ký kết 

chương trình phối hợp PBGDPL với UBMT tổ quốc huyện và các cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể cấp huyện; cung cấp, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường 

giấy nóng; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan đơn vị để CBCC, 

người dân, cơ quan báo chí biết và giám sát; tiếp thu kịp thời kiến nghị, phản 

ánh của công dân, báo chí, thanh tra nhân dân liên quan đến các hoạt động của 

cơ quan nhà nước để kịp thời xử lý. 

b) Những kết quả, đóng góp của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành 

viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân 

dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN. 

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị luôn chủ động phối họp để cung 

cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn 

tỉnh như Trung tâm truyền thông huyện, Các cơ quan báo chí thường trú trên địa 

bàn, cổng thông tin điện tử huyện... để đưa tin có liên quan đến công tác PCTN; 

nêu gương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN; các sai 

phạm của CBCC xây ra khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ…Nhìn chung các đóng 

góp của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà 

báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể 

khác trong PCTN; đã có chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc thực hiện chức 

năng giám sát; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kiến nghị của các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết các KNTC, KNPA của người dân. 

c) Kết quả việc bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo 

về hành vi tham nhũng: Không 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG  

1. Đánh giá tình hình 

 Trong thơi gian qua cấp ủy chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai các biện pháp, giải pháp PCTN, như ban hành các văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo, triển khai thực hiện; công khai minh bạch trong các hoạt động cơ quan, 

đơn vị, các bộ thủ tục hành chính; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết KNTC; tập trung xử lý sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

giải quyết KNTC; nên tình hình sai phạm, tham nhung cơ bản không phát sinh. 

Tuy nhiên tình hình sai pham, tham nhung vẫn còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp; các 

đối tượng vẫn lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong việc quản lý nhà nước về kinh 

tế hoặc thiếu sự kiếm tra, giám sát của đơn vị chủ quản để hoạt động phạm tội 

mà các cơ quan, đơn vị không phát hiện ra. 

2. Dự báo tình hình tham nhũng 

Trong kỳ báo cáo các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn huyện 
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không có phát sinh; nhưng trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các 

cơ quan, đơn vị cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh PCTN ở 

những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng như: Lĩnh vực đất đai, đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, dịch 

vụ công, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác cán bộ… nếu thiếu cảnh giác sẽ là 

môi trường phát sinh hành vi tiêu cực, sai phạm, tham nhũng; đòi hỏi cấp ủy, 

chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, 

biện pháp trong phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Kết quả, ưu điểm 

Trong 9 tháng đầu năm 2021 công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được 

những kết quả nhất định, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và 

hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh 

chống tham nhũng; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quán triệt, tập 

trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho CBCC, VC, người lao động các Nghị 

quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ 

quan, đơn vị thường xuyên  thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn 

thiện thể chế; chỉ đạo thực hiện chế độ công khai, minh bạch về tài chính, ngân 

sách trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, các dự án đầu 

tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng đất đai, 

tài sản công; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập 

trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham 

nhũng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm. 

2. Những hạn chế, khuyết điểm 

Việc thực hiện công tác PCTN trong thời gian qua còn gặp một số hạn  

chế, khuyết điểm: Công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN 

chưa được thường xuyên; công tác quản lý trên một số lĩnh vực: đất đai, 

XDCB, tài chính-ngân sách, chế độ chính sách người có công, chính sách an 

sinh xã hội hạn chế, còn để xẩy ra nhiều thiếu sót; một số giải pháp PCTN, 

lãng phí tuy có triển khai nhưng thực hiện chậm, hiệu quả còn thấp; công tác 

kiểm tra, giám sát trong nội bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện 

các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra nhìn chung còn chậm, một số 

trường hợp chưa nghiêm túc, chưa trở thành ý thức tự giác của các cơ quan, 

đơn vị, CBCC; việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức 

chưa đồng bộ; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức đoàn 

thể trong PCTN chưa rõ nét; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả 

chưa cao. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan: Hệ thống pháp luật, chế độ chính sách (nhất là 

trong lĩnh vực quản lý đất đai, cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, còn 

nhiều bất cập; các quy định cụ thể về PCTN chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời, thiếu các quy định và biện pháp cần thiết cho công tác đấu tranh chống 
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tham nhũng, một loại tội phạm tinh vi, phức tạp; cơ chế, chính sách và hệ thống 

cơ quan chuyên trách về PCTN cấp huyện chưa có; cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ PCTN chưa đủ mạnh, mô hình tổ chức 

chưa tạo được sự thống nhất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới dừng lại ở 

quy định chung, thiếu các quy định cụ thể, quyền hạn chưa tương xứng với yêu 

cầu nhiệm vụ đặt ra. 

- Nguyên nhân chủ quan: Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, 

chính quyền chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của công tác 

PCTN; tinh thần, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu ở một số cơ 

quan, tổ chức, đơn vị chưa cao; Ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp 

luật và nhận thức của một bộ phận CBCC, đảng viên về công tác PCTN còn hạn 

chế, còn coi nhẹ công tác phòng ngừa và cho việc PCTN là trách nhiệm của 

riêng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật nói chung, cơ quan theo dõi công 

tác PCTN nói riêng. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

 - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Quy định của Ban chấp 

hành Trung ương, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Chỉ thị, Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình, Đề án của Thanh tra chính phủ, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh trong công tác PCTN; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch 

trong các cơ quan, tổ chức đơn vị. 

 - Thực hiện tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN giai đoạn 2019-2021” ban hành kèm theo Quyết định 861/QĐ-TTg 

ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai có hiệu quả cuộc thi tìm 

hiểu về pháp luật PCTN theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tổ chức tốt 

cuộc thi tìm hiểu về pháp luật PCTN do Thanh tra Chính phủ phát động. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng... 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng theo kế hoạch; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra vào 

các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như các lĩnh vực: quản lý, sử 

dụng đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công... nhằm 

phát hiện các hành vi tham nhũng, sai phạm về kinh tế. 

  - Tổ chức thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tổng họp 

báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ 

những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và chính quyền các cấp. 

 - Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công 
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tác PCTN; nhất là các cơ quan trong khối nội chính (Thanh tra, Ủy ban kiểm tra, 

Công an, Tòa án, Viện kiểm sát); phối hợp với UBMT tổ quốc huyện và các tổ 

chức chính trị xã hội trong việc giám sát, nâng cao công tác PCTN. 

 - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết KNTC đặc 

biệt là tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiếm tra, 

đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra. 

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN; nâng 

cao chất lượng báo cáo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để bảo đảm có đầy đủ 

thông tin, phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo, điều hành công tác PCTN 

2. Các giải pháp thực hiện 

- Chú trọng công tác truyên truyền, phố biến giáo dục về PCTN, kiên trì 

xây dựng văn hóa về tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương; xây dựng đội ngũ CBCC các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 

vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, 

doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công 

khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu 

dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ 

quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong PCTN. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN 9 tháng đầu năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, UBND huyện Nghi 

Xuân báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

 Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

   - TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - UBKT huyện ủy; 

   - Lưu: VT,TT. 
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