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Căn cứ Thông báo số 26/TB-TTHĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4, Hội 

đồng nhân dân huyện Khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 

2022 

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 việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

phạm vi trách nhiệm của UBND huyện 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, 

xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng năm 2022 và ban hành văn bản chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy 

định về PCTN1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời đã tạo sự chuyển 

biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm 

của người đứng đầu trong công tác PCTN; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi 

tham nhũng theo quy định của pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham 

nhũng gây ra. 

UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện tham mưu công tác quản lý 

Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra trách nhiệm của 

người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật 

về PCTN và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Quyết định phê 

                                              
1 Kế hoạch 286/KH-UBND, ngày 30/12/2021 về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

trên địa bàn huyện; Công văn 160/UBND-NC, ngày 27/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022; Công văn 418/UBND-TTr, ngày 15/3/2022 về việc triển 

khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch 108/KH-UBND, ngày 15/4/2022 về thực 

hiện các giải pháp nâng cao chất lượng PCTN trên địa bàn huyện; Công văn 1378/UBND-TTr, ngày 26/7/2022 

v/v triển khai công tác PCTN, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2022; Công văn 1860/UBND-NC, ngày 28/9/2022 về 

việc triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác PCTN, tiêu cực; Công văn 1920/UBND-NC, ngày 

04/10/2022 về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Công văn 2108/UBND-NC, ngày 25/10/2022 vè việc 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực thời gian tới; Công văn 2109/UBND-NC, ngày 

25/10/2022 về việc nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn huyện. 
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duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 đảm bảo nội dung theo định hướng kế hoạch 

thanh tra của Thanh tra Chính phủ và của UBND tỉnh.  

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

 2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên triển khai thực hiện với nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng2. Các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công 

tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công 

chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.  

Kết quả: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực 

của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) phối hợp cùng các cơ quan, 

ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 

các xã, thị trấn (Trong đó có lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng) được 04 đợt, với 460 lượt người tham gia. Tại các xã, thị trấn đã 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức các đợt tuyên truyền lồng 

ghép các văn bản pháp luật (nội dung tuyên truyền các văn bản luật như Luật 

hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, trong đó có lồng ghép nội dung pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng và luật biên giới quốc gia ... ) cho cán bộ, 

công chức và nhân dân trên địa bàn xã được 65 cuộc, với 8.957 lượt người tham 

gia.  

2.2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

a. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện thực hiện nghiêm túc các quy định về những nội dung công việc phải 

công khai niêm yết tại cơ quan như: Công khai các thủ tục hành chính, các loại 

biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí, lệ phí; Công khai 

dự toán kinh phí hoạt động ngân sách Nhà nước và quyết toán kinh phí hoạt 

động thường xuyên; công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ 

bản của cơ quan theo quy định; trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; đất đai, tài nguyên; giáo dục và việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào 

tạo… Hình thức công khai, minh bạch theo quy định của Điều 10, Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018. 

b. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ 

động xây dựng các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng 

kinh phí ngân sách Nhà nước, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ định 

mức tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, đơn vị theo Quyết 

định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao 
                                              

2 Lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp hàng tuần, định kỳ tại các cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh không dây và trang thông tin, điện tử huyện… 
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hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước. Quản lý thu, chi bằng tiền 

mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước; thực hiện việc thanh toán lương và các 

khoản hàng hóa, dịch vụ qua tài khoản; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách của UBND huyện 

quyết định phân bổ dự toán thu, chi và công khai số liệu dự toán và quyết toán 

đúng theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; niêm yết 

công khai tại cơ quan, đơn vị và thông qua hội nghị cán bộ, công chức hàng 

năm. 

c. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công 

vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc thực hiện quy tắc ứng 

xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được các cơ 

quan, đơn vị quán triệt và giám sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hầu hết 

cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, có thái độ hòa 

nhã, lịch sự, không gây phiền hà, sách  nhiễu đối với công dân, tổ chức; chất 

lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng nâng lên. Qua đó, đã tạo 

được niềm tin của công dân, tổ chức đối với cán bộ, công chức về công tác quản 

lý hành chính trên địa bàn huyện.  

Trong năm, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương 

đối với cơ quan, đơn vị; trong đó, kiểm tra 10/13 cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện xã, 02/12 đơn vị hành chính cấp xã. Qua kiểm tra, không có cá 

nhân vi phạm. 

d. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham 

nhũng. Trong năm, UBND huyện đã điều động, bổ nhiệm 07 trường hợp3; tiếp 

nhận, bổ nhiệm 01 trường hợp4; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND cấp xã 

02 trường hợp5 và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch cấp xã 02 trường hợp6; biệt 

                                              
3 Nguyễn Thừa Kiên, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS xã Mường Hoong, giữ chức vụ Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT TH và THCS xã Mường Hoong; Nguyễn Văn Bê, Phó Hiệu trưởng TH xã Mường Hoong giữ 

chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS xã Mường Hoong; Nguyễn Thị Như Trang, Phó Hiệu 

trưởng Trường PTDTBT THCS xã Mường Hoong giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS 

xã Mường Hoong; Lê Đình Huy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh giữ chức vụ Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT TH và THCS xã Ngọc Linh; Phan Quốc Lập, Phó Hiệu trưởng Trường TH xã Ngọc Linh giữ 

chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS xã Ngọc Linh; A Kim, Phó Hiệu trưởng Trường 

PTDTBT THCS xã Ngọc Linh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS xã Ngọc Linh; 

Nguyễn Thị Thêu, Hiệu trưởng Trường TH xã Ngọc Linh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim 

Đồng. 
4 Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Glei giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Đăk Glei. 
5 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông A Bú; phê 

chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Đăk Môn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông A Nghiêng.  
6 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông A 

Tốc; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Đăk Môn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Y 

Viên. 



4 

phái công chức cấp xã 02 trường hợp7; cho thôi việc đối với công chức cấp xã 

01 trường hợp8; điều động công chức, viên chức theo Quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng 08 trường hợp9; điều động công chức xã theo yêu cầu nhiệm 

vụ 04 trường hợp10; thôi giữ chức vụ đối với 01 viên chức quản lý ngành giáo 

dục11. 

đ. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và 

thanh toán không dùng tiền mặt 

+ Công tác cải cách hành chính: Các cơ quan, đơn vị, bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thực hiện việc công khai đầy đủ các thủ tục hành chính; thực hiện 

nghiêm túc cơ chế “một cửa” trên các lĩnh vực; Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO-9001:2015 được duy trì triển khai áp dụng tại 13/13 phòng, 

ban trực thuộc UBND huyện, đảm bảo thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo 

quy trình đã được đăng ký. Trong năm, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp 

nhận và giải quyết 17.599 hồ sơ. Trong đó: Thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện 559 hồ sơ12; Thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 17.040 hồ sơ13.  

+ Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý: Với mục tiêu đẩy mạnh, 

triển khai và khai thác có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây 

dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà 

nước, hiện nay 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai sử dụng hệ thống một 

cửa điện tử và hệ thống thư công vụ do UBND tỉnh xây dựng từ cấp huyện đến 

cấp xã; 100% các phòng ban trực thuộc, các xã, thị trấn đã triển khai sử dụng 

mạng nội bộ triển khai thực hiện cơ chế một cửa đã tạo sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần giải quyết 

nhanh chóng công việc cho các tổ chức, người dân khi đến liên hệ giải quyết 

công việc; 100% thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, phí, lệ phí 

được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã thuận tiện cho 

người dân và tổ chức khi đến giao dịch; 100% cơ quan chuyên môn, UBND cấp 

xã áp dụng Hệ thống ISO trong quản lý hành chính.  

e. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

UBND huyện ban hành Kế hoạch14 chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022 

                                              
7 Y Hoài Minh, Đồng Thị Ánh Ngà. 
8 Huỳnh Thị Phượng, công chức Văn phòng-Thống kê xã Xốp. 
9 Kế toán cấp xã: Nguyễn Thị Tuyền, H’Thay KPă. 

Kế toán các đơn vị sự nghiệp cấp huyện: Hoàng Thị Loan, Bùi Thị Thúy, Phạm Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu 

Hiền, Ngô Thị Xuân Thu, Lê Thị Tân. 
10 A Quý, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngô Sỹ Đức, Phạm Thị Lê. 
11 Nguyễn Thế Hữu, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Đăk Man kể từ ngày 20/05/2022. 
12 Số hồ sơ mới tiếp nhận: 559  hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 529 hồ sơ (giải 

quyết trước hạn: 338 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 177 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 14 hồ sơ); đang giải quyết: 30 hồ 

sơ (trong hạn: 27 hồ sơ, trễ hạn 03 hồ sơ) 
13 Số hồ sơ mới tiếp nhận: 17.040 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 17033 hồ sơ 

(giải quyết trước hạn: 11.145 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 5888 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ); đang giải 

quyết: 07 hồ sơ (chưa đến hạn: 07 hồ sơ). 
14 Kế hoạch 56/KH-UBND, ngày 04/3/2022 của UBND huyện về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2022. 



5 

theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-

CP, 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.  

Cung cấp danh sách kê khai tài sản, thu nhập theo Văn bản 279/TTr-NV3, 

ngày 17/5/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Tổng số cán bộ, công chức các cơ 

quan hành chính, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

huyện: 251 người15. 

3. Công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra trách nhiệm 

của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng tại 04 đơn vị theo kế hoạch thanh tra năm 2022 đã 

được phê duyệt16. Đến nay, 03 cuộc/03 đơn vị17 đã ban hành Kết luận thanh tra, 

01 cuộc/01 đơn vị đang triển khai thực hiện (UBND xã Đăk Long).  

4. Phát huy vai trò của xã hội về phòng, chống tham nhũng 

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong công tác PCTN, nhất là các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN, tập trung giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các tổ chức thành viên 

của Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng đối 

với thành viên tổ chức mình, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, 

cán  bộ, công chức; phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của 

các cấp chính quyền.  

5. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn 

chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công 

việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Siết 

chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát CBCC, VC 

trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong 

hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi 

nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ đối với người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện. Ngày 27/8/2021, UBND huyện đã thiết lập đường 

                                              
15 - Cấp huyện: 44 người. 

    - Cấp xã: 126 người. 

    - Các đơn vị trường học: 81 người. 
16 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; UBND xã Mường Hoong và Trường Mầm non Mường Hoong, 

UBND xã Đăk Long. 
17 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; UBND xã Mường Hoong và Trường Mầm non Mường Hoong. 
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dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của lãnh đạo UBND huyện để tiếp nhận 

các ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân. Trong năm, UBND huyện chưa 

tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo nào của người dân và doanh 

nghiệp đối với cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong 

thực thi công vụ trên địa bàn huyện. 

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Công tác thanh tra 

Trong năm, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện công bố 02 Kết luận 

thanh tra18 (năm 2021 chuyển sang). Công bố Quyết định và triển khai công tác 

thanh tra 06 cuộc19 theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2022. 

+ Về tiến độ thanh tra: Đến ngày 25/10/2022, kết thúc thanh tra tại 05 

cuộc20; 01 cuộc đang triển khai thực hiện. Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua 

công tác thanh tra tại 05 đơn vị21 là: 719.708.455 đồng. Trong đó: Thu hồi nộp 

NSNN là: 157.543.052 đồng22; giảm dự toán số tiền 332.564.330 đồng23 đã hết 

nhiệm vụ chi nhưng đơn vị chưa hoàn trả về NSNN; bổ sung chứng từ số tiền: 

55.770.000 đồng; Chi bổ sung số tiền: 73.831.673 đồng24. 

- Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra: 

UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị được thanh tra, kiểm tra 

thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị sau thanh tra25. Chỉ đạo Thanh tra 

huyện thường xuyên đôn đốc các đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện kết 

luận, kiến nghị xử lý về hành chính sau thanh tra đúng theo quy định. 
                                              

18 Kết luận số 08/KL-CT, ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei kết luận thanh tra công tác 

quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại Cơ sở Bảo Lộc; Kết luận số 01/KL-CT ngày 16/03/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý đất đai, công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng chống tham nhũng tại 

UBND xã Đăk Kroong  
19 01 cuộc tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; 01 cuộc thanh tra việc tham mưu UBND huyện cấp 

giấy CNQSD đất trên địa bàn xã Đăk Pék, Đăk Nhoong và Đăk Plô; 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Mường 

Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non xã Mường Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non Đăk 

Man và 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Đăk Long. 
20 01 cuộc tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; 01 cuộc thanh tra việc tham mưu UBND huyện cấp 

giấy CNQSD đất trên địa bàn xã Đăk Pék, Đăk Nhoong và Đăk Plô; 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Mường 

Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non xã Mường Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non Đăk 

Man. 
21 UBND xã Đăk Kroong và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; UBND xã Mường Hoong; Trường Mầm non Đăk 

Man; Trường Mầm non xã Mường Hoong. 
22 UBND xã Đăk Kroong: 28.239.962 đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 17.486.100 đồng; UBND xã Mường 

Hoong: 59.682.224 đồng; Trường Mầm non Đăk Man: 48.424.766 đồng; Trường Mầm non xã Mường 

Hoong:3.710.000 đồng 
23 UBND xã Đăk Kroong: 200.369.890 đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 50.586.510 đồng; UBND xã 

Mường Hoong: 138.173.210 đồng; Trường Mầm non xã Mường Hoong: 43.434.720 đồng. 
24 UBND xã Mường Hoong: 32.500.000 đồng; Trường Mầm non Đăk Man: 41.331.073 đồng. 
25 Công văn 188/UBND-NC, ngày 07/02/2022 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 08/KL-CT ngày 

14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn 419/UBND-NC, ngày 15/3/2022 về việc thực hiện Kết luận 

thanh tra số 08/KL-CT ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện (nhắc lần 2); Công văn 491/UBND-TTr, 

ngày 24/3/2022 về việc thực hiện kết luận thanh tra số 01/KL-CT, ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện; 

Công văn 933/UBND-NC, ngày 21/5/2022 về việc thực hiện KLTT số 02/KL-CT ngày 10/5/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện.; Công văn 1158/UBND-NC, ngày 24/6/2022 về việc thực hiện KLTT số 03/KL-CT ngày 

17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn 1579/UBND-TTr, ngày 19/8/2022 v/v thực hiện KLTT số 

04/KL-CT ngày 8/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn số 1889/UBND-TTr ngày 30/9/2022 về việc 

thực hiện Kết luận thanh tra số 06/KL-CT ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện. 
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2. Công tác kiểm tra 

Chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai kiểm tra công tác quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa cầu treo tại các xã, thị trấn; Công tác 

triển khai thực hiện dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei theo Quyết định 741/QĐ-UBND ngày 

18/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum tại địa bàn xã Mường Hoong theo Quyết 

định số 575/QĐ-UBND  ngày10/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN 

1. Kết quả đạt được 

UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác PCTN và thực hiện nghiêm túc 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ chương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nươc  về PCTN được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào 

chiều sâu, được nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. 

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát huy tác 

dụng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác PCTN thuộc phạm vi quản lý.  

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thanh tra đảm bảo theo định hướng 

của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh; quá trình thanh tra được thực hiện 

nghiêm túc theo quy định của Luật Thanh tra và Quy chế hoạt động của Đoàn 

Thanh tra.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn gặp những khó 

khăn khi thực hiện ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số còn hạn chế về trình độ nhận thức, giao thông đi lại khó khăn. 

Công tác tự kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại một số đơn vị, địa 

phương chưa được thường xuyên, chưa phát hiện được các hành vi tham nhũng, 

nhất là hành vi “tham nhũng vặt”.  

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng tại các 

cơ quan, đơn vị tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, song có lúc chưa thật sự 

hiệu quả, chất lượng. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Một số người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa phát huy hết vai trò, 

trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

 Thủ đoạn hành vi tham nhũng có xu hướng ngày càng tinh vi, khó phát 

hiện nên việc chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ để phát hiện hành vi tham 

nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 
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1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, trọng tâm là các bài phát 

biếu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc 

các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng; Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  “về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, 

chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 05-

KL/TW ngày 03/6/2021 “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

nhũng”; Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Quy 

định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về nêu gương, gắn 

với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền với Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám 

sát, thu thập thông tin phản ánh, tố cáo; phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực; 

nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

3. Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiêm 

túc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phát huy 

vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm 

tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người 

lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh phát hiện, xử lý 

tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Chỉ đạo Thanh tra huyện xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2023 và 

thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN 

tại các đơn vị theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung ở 

các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản; 

đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; quản lý các dự án có nguồn gốc 

từ ngân sách… nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm có dầu hiệu tội phạm 

thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý , 

điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

5.  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ việc công khai minh 

bạch các kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử của huyện theo quy định; 

thực hiện nghiêm công tác công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ 

quan, đơn vị nhất là các lĩnh vực như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy 

hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý tài 

chính; xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; công tác tổ chức cán bộ… để 

nhân dân biết theo dõi, giám sát phòng ngừa hành vi tham nhũng. 
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6. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các 

cơ quan tham mưu trong công tác triển khai thực hiện các quy định về PCTN, 

kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, không có vùng 

cấm, không có ngoại lệ. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ 

động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng; xử lý 

đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với 

những người vi phạm. 

7. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đối thoại của người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền năm 2023; Chú trọng giải quyết đơn thư, chọn các lĩnh 

vực, vấn đề nổi cộm, phức tạp dư luận quan tâm để thực hiện đối thoại với nhân 

dân, từ đó giải quyết dứt điểm, triệt để các vấn đề tồn đọng. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei./. 

Nơi nhận:                                                                      
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Thanh 
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