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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 

 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
( Số liệu tính từ 10/12/2021 đến 20/6/2022) 

  

Căn cứ Thông báo số 16/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3, 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 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

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 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai 

thực hiện đầy đủ các quy định của cấp trên về PCTN1 đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời ban hành các văn bản2 chỉ đạo các cơ 

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

về PCTN. 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 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 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.  

                                                 
1 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; 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; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 

tháng 12 năm 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; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung 

cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; 
2 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. 
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 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 dạng. 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: Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp 

(cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) phối hợp 

Chi hội Luật gia huyện và Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật tại các xã, thị trấn được 04 đợt, với 460 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 cho cán bộ, công chức và nhân dân trên 

địa bàn xã được 58 cuộc, với 4.038 lượt người tham gia. 

2.2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức: 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định 

về những nội dung công việc phải công khai niêm yết tại cơ quan như: 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 đúng quy định của Điều 11, Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018. 

- 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 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. 

- 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 đã duy trì tốt quy tắc 



3 

 

 

 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, cải tiến lề lối làm việc và thái độ phục 

vụ Nhân dân. 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, trong quan hệ xã hội.  

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

 Thực hiện theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; 

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác 

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức; 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 6 

tháng đầu năm, UBND huyện chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Bố trí kiêm nhiệm đối với 01 

công chức cấp xã3 và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 04 

viên chức trúng tuyển kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng 

II năm 20214; nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ cho 1 trường hợp5; nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội 1 trường hợp6; công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương cho 2 viên chức7; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức cho 44 trường hợp8; tiếp nhận vào công chức cấp xã 1 trường 

hợp9; tuyển dụng công chức cấp xã 23 trường hợp10 và tuyển dụng - bổ nhiệm Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 2 trường hợp11; thôi giữ chức vụ 1 trường 

hợp12; phê chuẩn kết quả bầu13 và miễn nhiệm14 đối với cán bộ cấp xã; bổ nhiệm15 

                                                 
3 Ông Nguyễn Hữu Anh, Phó Chủ tịch UBNDThị trấn Đăk Glei, nhiệm kỳ 2021-2026 kiêm nhiệm chức danh 

Công chức Địa chính -Xây dựng -Đô thị và Môi trường Thị trấn Đăk Glei. 
4 Bà Hà Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Kroong; bà Nguyễn Thị Thắng, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non xã Đăk Man; bà Trịnh Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Môn; bà Nguyễn 

Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non xã Đăk Nhoong. 
5 Ông A Nghem, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xốp. 
6 Ông Trương Quang Ngụ, Cán sự phòng NN&PTNT huyện. 
7 Bà Nguyễn Thị Trang, viên chức Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp -Giáo dục Thường xuyên huyện; ông 

Nguyễn Văn Dũng, viên chức Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp -Giáo dục Thường xuyên huyện. 
8 Y Thăng, Y Thắm, Y Tâm, Y Phóng, Y Thoan, Y Soan, Y Một, Y Nghĩa, Tống Thị Nhinh, Thái Tiến Hoàng, A 

Niên, Nguyễn Thành Điệp, Đặng Thị Hoài Thương, Trịnh Thị Ngọc, Nguyễn Văn Tiềm, Nguyễn Thị Thanh Hà, 

Hoàng Văn Trung, Đỗ Văn Quanh, Y Phụng, Tuyết, Dương Thị Thương, Phạm Hồng Chú, Phạm Thị Bích Thủy, 

Phạm Xuân Tứ, Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Trâm, A Hoài, Y Non, Trần Xuân Ngọc, Hoàng Thị 

Thúy Vân, Hồ Thị Kim Oanh, Phạm Thị Liên, Lê Thị Đặng Hậu, Thái Thị Thanh Nga, Phạm Thị Huệ, Trần Xuân 

Ninh, Đỗ Thị Lấn, Hồ Thị Thắm, Y Linh, Ngô Viết Hồng, Phạm Thị Hương Thanh, Hà Thị Lương, A Tỉnh, Phạm 

Thị Dịu. 
9 Bà Huỳnh Thị Phượng (nguyên Chủ tịch HLHPN xã Xốp). 
10 A Thuấn, Nguyễn Thị Bích Trâm, Y Hồng, Trần Thị Bích Phương, Nguyễn Bá Vương, Y Theo, Nông Văn 

Vượng, Y Thôn, A Sách, A Thôn, Nguyễn Hồng Thấm, Nguyễn Tiến Lộc, A Hào, Y Dài, A Phẩm, Y Nghèo, Y 

Như, A Tấp, A Lang, A Thiếp, A Hành, Y Nhung, Mai Văn Vương. 
11 A Ngữ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị trấn; A Chưng, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Đăk Man 
12 Nguyễn Thế Hữu, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Đăk Man kể từ ngày 20/05/2022. 
13 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.  
14 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. 
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và bổ nhiệm lại16, miễn nhiệm17 được thực hiện theo quy định Luật Cán bộ, công 

chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công tác cán 

bộ. 

- 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: Chỉ đạo 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 6 tháng đầu năm, UBND huyện và các xã, thị 

trấn đã tiếp nhận và giải quyết 9.540 hồ sơ. Trong đó: Thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 390 hồ sơ18; Thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 9.150 hồ sơ19.   

+ 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, 

UBND huyện đã yêu cầu các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện nghiêm túc phần mềm quản lý, điều hành văn bản. 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, cá 

nhân 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.  

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

                                                                                                                                                            
15 Bà Lê Thị Sáu, Chuyên viên phòng Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, thời hạn bổ 

nhiệm:05 năm, kể từ ngày 01/6/2022; ông A Kênh được bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân 

sự xã Đăk Plô; bổ nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Thị trấn Đăk Glei đối với ông A 

Hùng. 
16 Bà Y Nhung, Phó Trưởng phòng VH-TT. 
17 Miễn nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Plô đối với ông A Thi; miễn nhiệm 

chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Đăk Glei đối với ông A Hùng. 
18 Số hồ sơ mới tiếp nhận: 388 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 02 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 382 hồ sơ (giải 

quyết trước hạn: 307 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 71 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 4 hồ sơ); đang giải quyết: 8 hồ sơ 

(trong hạn: 8 hồ sơ). 
19 Số hồ sơ mới tiếp nhận: 9150 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 9137 hồ sơ (giải 

quyết trước hạn: 3864 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 5273 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ); đang giải quyết: 13 hồ 

sơ (chưa đến hạn: 13 hồ sơ). 
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 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch20 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 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.  

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện 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 phải kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện (tính đến 

ngày 10/5/2022): 251 người21. 

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 03 đơn vị theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã 

được phê duyệt22. Đến nay, 01 cuộc/01 đơn vị đã ban hành Kết luận thanh tra 

(Trường Tiểu học Võ Thị Sáu), 02 cuộc/02 đơn vị đang triển khai thực hiện 

(UBND xã Mường Hoong, Trường Mầm non Mường Hoong). Các sai phạm được 

phát hiện qua công tác thanh tra chủ yếu do người đứng đầu đơn vị chưa chủ động 

xây dựng và triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng 

chống tham nhũng trong đơn vị mình, chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh 

bạch theo quy định. 

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 kỹ 

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

                                                 
20 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. 
21 Cấp huyện: 44 người; Cấp xã: 126 người; Các đơn vị trường học: 81 người. 
22 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; UBND xã Mường Hoong và Trường Mầm non Mường Hoong. 
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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 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 6 tháng đầu 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 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện công bố 

02 Kết luận thanh tra23 (năm 2021 chuyển sang). Công bố Quyết định và triển 

khai công tác thanh tra 04 cuộc24. 

+ Về tiến độ thanh tra: Đến ngày 25/6/2022, kết thúc thanh tra 03 cuộc25; 

01 cuộc đang triển khai thực hiện26. Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua công tác 

thanh tra tại 02 đơn vị27 là: 352.452.462 đồng. Trong đó: Thu hồi nộp NSNN là: 

45.726.062 đồng28; giảm dự toán số tiền 250.956.400 đồng29 đã hết nhiệm vụ chi 

nhưng đơn vị chưa hoàn trả về NSNN; bổ sung chứng từ số tiền: 55.770.000 

đồng. Chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan; không 

có vụ nào có dấu hiệu tham nhũng hoặc kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý 

hình sự. 

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

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

tra thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị sau thanh tra30. 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. 

                                                 
23 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  
24 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 tại Trường Mầm non Mường Hoong. 
25 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. 
26 Trường Mầm non Mường Hoong. 
27 UBND xã Đăk Kroong và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. 
28 UBND xã Đăk Kroong: 28.239.962 đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 17.486.100 đồng. 
29 UBND xã Đăk Kroong: 200.369.890 đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 50.586.510 đồng. 

30 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. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của UBND tỉnh, Thanh tra 

tỉnh và sự chủ động trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Trong 6 tháng đầu 

năm UBND huyện đã thường xuyên 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. Các giải pháp phòng ngừa về tham 

nhũng, lãng phí được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu 

quả, nhất là công khai minh bạch hoạt động của cơ quan; minh bạch tài sản thu 

nhập của cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân theo 

dõi, giám sát. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chỉ đạo 

thực hiện thường xuyên, nhận thức pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tự kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại các xã, thị trấn chưa 

được thường xuyên.  

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 chưa thật sự hiệu quả, 

chất lượng chưa cao. 

3. Nguyên nhân 

Hành vi tham nhũng ngày càng phức tạp, đa dạng, xảy ra ở hầu hết các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội; chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, câu kết, 

che chắn cho nhau nên việc phát hiện, xử lý còn gặp rất nhiều khó khăn. 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 để phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn 

vị còn gặp khó khăn.  

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. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật PCTN cho cán bộ, 

công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; triển khai thực hiện Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; 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 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 

về công tác PCTN trên địa bàn huyện. 

2. Chỉ đạo 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. 
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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. 

3. Chỉ đạo Thanh tra huyện tiếp tục thực hiện công tác thanh tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về PCTN tại các đơn vị theo kế hoạch. 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. 

4. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt 

các quy định về phòng chống tham nhũng năm 2022 nhất là các giải pháp về 

phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, 

viên chức; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc 

ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác người có 

chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ. 

5.  Tiếp tục 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 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. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk 

Glei./. 
 

Nơi nhận:                                                                      

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBMTTQVN huyện (b/c); 

- Các đại biểu HĐND huyện (b/c); 

- 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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