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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra 
Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hải báo 
cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2023 như sau: 

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 phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, 
địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng

Hình thức tuyên truyền: cấp Uỷ Đảng, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến công 
chức, viên chức, người lao động tại cuộc họp Đảng ủy mở rộng, họp triển khai nhiệm 
vụ của UBND xã, cuộc họp của các đoàn thể và tuyên truyền lồng ghép tại các hội 
nghị ở thôn, xóm.

Việc 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: UBND xã đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn  bản chỉ đạo 
của cấp trên đến toàn thể cán bộ công chức cơ quan và báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 
UBND xã:

Công khai việc mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản.
Công khai minh bạch trong hoạt động tài chính và ngân sách nhà nước, huy 

động đóng góp tài sản công.
Công khai minh bạch về quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai
Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và các mức thu phí, lệ phí.
Công khai minh bạch về các chế độ chính sách theo quy định.
Công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức và công tác tổ 

chức cán bộ.
Các hình thức công khai: Tại các cuộc họp Đảng bộ, các kỳ họp của HĐND, UBND 

xã, hội nghị thôn, xóm, niêm yết tại trụ sở của UBND xã, nhà văn hóa  thôn, xóm.
 b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn; 
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Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách của UBND huyện năm 
2022, các quy định chế độ mức tiêu chuẩn cấp trên ban hành, UBND xã đã xây dựng 
kế hoạch phân bổ dự toán thu, chi năm 2023, được thông qua tại kỳ họp HĐND xã 
đầu cuối năm 2022. Thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định.

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng;
Đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức thực hiện luật phòng 

chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tham nhũng trong đó có quy định về việc tặng quà, nhận quà và nộp quà của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 
Đến nay UBND xã chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 
các quy tắc đạo đức nghề nghiệp: UBND xã đã quán triệt, chỉ đạo tới các cán bộ 
công chức, các ngành, đoàn thể thực hiện 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 
làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa công 
sở, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao và 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử; trong hoạt động 
giao tiếp và thực thi công vụ giữa cán bộ với nhân dân, các tổ chức không có hiện 
tượng phiền hà, sách nhiễu.

e) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 
phòng ngừa tham nhũng: luân chuyển vị trí công tác: đ/c Phạm Thị Loan công chức 
Tài chính - kế toán xã chuyển sang làm công chức văn phòng - thống kê (làm công 
tác văn phòng HĐND –UBND, thống kê, thủ quỹ); đ/c Nguyễn Thị Hoà công chức 
Văn phòng - thống kê (làm công tác văn phòng HĐND –UBND, thống kê, thủ quỹ) 
chuyển sang làm công chức tài chính – kế toán; đ/c Nguyễn Văn Đạt công chức địa 
chính – xây dựng xã Thanh Hải chuyển sang làm công chức đại chính-NN GTTL xã 
Tân An; đ/c Nguyễn Thị Trang công chức Địa chính –NN &GTTL xã Tân An 
chuyển sang làm công chức địa chính – xây dựng xã Thanh Hải.

f) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:
Thực hiện công tác kê khai, niêm yết công khai bản kê khai, tài sản thu nhập 

của cán bộ công chức theo quy định. Trong năm 2022 có 11 đồng chí cán bộ công 
chức thuộc diện phải kê khai đã thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ. Thời gian niêm 
yết bản kê khai từ 05/01/2023 đến ngày 10/02/2023 không nhận được phản ánh, kiến 
nghị của công dân. 

g) 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: không có

h) Việc thực hiện cải cách hành chính: Đã thực hiện niêm yết công khai các 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân trong giao dịch. Tăng cường công tác kiểm soát các thủ tục hành chính, 
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từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa. Thực hiện tiếp nhận 
và trả kết quả tại bộ phận một cửa theo quy định, đảm bảo kịp thời, đúng luật, không 
gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.

i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 
động của cơ quan: Đã trang bị hệ thống máy tính cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
mạng internet phục vụ công việc của địa phương.

k) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Đã thực 
hiện trả lương qua tài khoản cho cán bộ công chức xã.

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 tự kiểm tra nội bộ của 

các cơ quan: không có trường hợp nào.
b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng 

qua hoạt động thanh tra: không có trường hợp nào.
c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có trường hợp nào.
d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, 

quản lý của bộ, ngành, địa phương: không có trường hợp nào.
e) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không có 

trường hợp nào.
4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của nhân dân, các tổ chức 

chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, 
đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;

- MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các thành viên, 
hội viên các văn bản quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát hoạt động cộng 
đồng trong công tác giám sát tài chính, giám sát công trình xây dựng nông thôn mới.

b) Kết quả, đóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - 
nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể 
khác trong phòng, chống tham nhũng;

- Nâng cao nhận thức của các thành viên, hội viên trong công tác phòng chống 
tham nhũng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG 
1. Đánh giá tình hình tham nhũng.
Tại địa phương chưa phát hiện trường hợp tham nhũng. Việc đánh giá kết quả 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể hàng năm gắn liền với kết 
quả công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan, ban ngành đó.

 2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban 

ngành đoàn thể trong xã quan tâm, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong toàn xã được nâng lên, góp phần giáo dục cán bộ, nhân dân có lối 
sống trong sáng, lành mạnh không vụ lợi.
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Để đạt được kết quả trong công công tác phòng chống tham nhũng nêu trên là 
do: Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương, các 
ban ngành đoàn thể đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được 
thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức.

Nhận thức của toàn dân về công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao, 
từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, 
công chức.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục quán triệt các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân.

Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác phê 
bình, tự phê bình.

Tăng cường tuyên truyền các văn bản của nhà nước về công tác phòng, chống 
tham nhũng trên các phương tiện thông tin.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập huấn nâng cao năng lực chuyên 
môn của cán bộ công chức.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phát huy vai 
trò của MTTQ, các đoàn thể, thanh tra nhân dân và vai trò giám sát của HĐND đối 
với công tác phòng, chống tham nhũng nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý đất 
đai, công tác tổ chức cán bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 
2023 của UBND xã Thanh Hải./.

Nơi nhận:
-Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tới
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