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   UBND TỈNH ĐẮK NÔNG             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

             Số:  187/BC-SKH                           Đắk Nông, ngày   07  tháng  6  năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 

 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Đắk Nông. 

 

Thực hiện chế độ Báo cáo công tác chuyên môn theo quy định, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng 

đầu năm 2018 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG. 

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

luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Sở. 

a) 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: 

- Các Cấp ủy Chi bộ trong Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, thường xuyên nhắc nhở những điều 

Đảng viên không được làm; 

- Đảng bộ Sở cũng thường xuyên triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc sinh hoạt định kỳ hàng 

tháng, trong các cuộc giao ban tuần, tháng của Sở; 

- Sao gửi các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống tham nhũng đến các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các tổ 

chức đoàn thể để nghiên cứu và tổ chức thực hiện; 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp 

luật của Nhà nước, Pháp lệnh Cán bộ công chức (Nay là Luật Công chức và Luật 

Viên chức) những quy định của Cán bộ, Công chức, viên chức không được làm, 

Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp; Quy chế văn hóa công Sở để cán bộ Công 

chức, Viên chức của Sở nắm và thực hiện; đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động; 

 b) 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: Không có. 

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong 

công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của bộ phận chuyên trách 
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về PCTN:  

- Sở không tổ chức đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng; 

- Đảng bộ Sở và Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở thực hiện 

nghiêm túc Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời rà 

soát, sửa đổi và ban hành các văn bản quy định về chi tiêu nội bộ và quản lý sử 

dụng tài sản công, Quy chế một cửa liên thông nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng 

tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra. 

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phố biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Cán bộ đảng viên, 

công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh về " trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".  

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

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

- Đảng bộ Sở và đoàn thể trong cơ quan nhận thức sâu sắc về công tác 

PCTN và hiệu quả của nó đối với sự phát triển của cơ quan nên đã thường xuyên 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, 

đẩy lùi và hạn chế đến mức thấp nhất việc tham nhũng có thể xảy ra. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt quan tâm giáo 

dục ý thức "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" cho CBCC; 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia, 

giám sát các hoạt động quản lý nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy 

dân chủ cơ sở, chống chủ nghĩa cá nhân. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn: 

Các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, 

điện, nước, hội nghị; đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn; chi hỗ trợ tiền lương 

tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu, hỷ, khen thưởng... đều 

được công khai, minh bạch. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh nhằm sử dụng 

kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. 

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng:  

Thực hiện tốt quy định tại Quyết định 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/5/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà 

tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, 

công chức, viên chức, cụ thể: Sở không sử dụng ngân sách nhà nước để làm quà 

tặng và không nhận quà từ các đơn vị, tổ chức và các cá nhân khác. 

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp: 
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Cán bộ, công chức cơ quan thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 

nghiệp, đi làm việc đúng giờ, làm việc phải đeo thẻ công chức. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng. 

Thực hiện công khai, dân chủ trong việc chuyển đổi vị trí công tác của 

CBCC cơ quan đúng quy định, tạo điều kiện để cán bộ công chức phát triển cũng 

như phòng ngừa tham nhũng. 

 e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: 

Trong thời gian qua, Sở đã thực hiện đầy đủ việc kê khai tài sản, thu nhập 

theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09/03/2007 của Chính phủ, Quyết định số 

85/2008/QĐ-TTg, ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 

2442/2007/TT-TTCP và Thông tư 01/2010/TT-TTCP, ngày 22/01/2010 của Thanh 

tra Chính phủ, về minh bạch tài sản và thu nhập. 

f) 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: Sở chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào trong thời gian qua. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: 

Thường xuyên cải cách thủ tục hành chính theo quy chế một cửa liên thông 

trong công tác thẩm định dự án, Đăng ký kinh doanh, Hợp tác Đầu tư, Giám sát 

đầu tư và quản lý đấu thầu, quy hoạch và cơ chế chính sách; công khai các chủ 

trương, chính sách của TW, của tỉnh và của Sở trên trang Web của cơ quan.  

h) Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thường xuyên cập nhật, xử lý và phản hồi các 

thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên hệ thống 

thông tin nội bộ của Sở… 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:  

Thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản cho CBCC trong cơ quan theo 

tinh thần Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, 

về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, 

cụ thể: hàng tháng tiền lương và các khoản phụ cấp của toàn thể CBCC cơ quan 

được thực hiện chuyển khoản qua Ngân hàng Nông nghiệp PTNN chi nhánh Đắk 

Nông. 

k) Kết quả thực hiện, những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc thực 

hiện quy định về tạm đình chỉ, tạm thời chuyển đổi vị trí công tác khác đối với cán 

bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng 

(quy định tại Chương II của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ): Không 

có 

l) Kết quả thực hiện, những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc thực 

hiện quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ): 

Không có 
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3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Trong 6 tháng đầu năm 2018 

Sở chưa xảy ra vụ việc tham nhũng nào. 

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Chưa có vụ việc tham nhũng. 

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. 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của Sở: Không có. 

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có. 

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

phòng, chống tham nhũng 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra 

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm: Không. 

Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành 

kết luận: Không. 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra 

- Số đơn vị vi phạm/ số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: Không. 

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không. 

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 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý: Để phòng ngừa 

tham nhũng, Sở đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát, củng cố tổ 

chức; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, góp phần thúc đẩy 

việc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, giải quyết kịp thời các khiếu nại, 

tố cáo, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và coi trọng biện 

pháp phòng ngừa là chính. 

b) So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: Từ trước 

đến nay Sở chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

a) Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý: 

Nhờ đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong 

thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra. Việc thực hành tiết kiệm đã được 

quan tâm, như việc sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Điều hành chặt chẽ 



 5 

việc chi tiêu ngân sách được giao hiệu quả tiết kiệm. 

b) So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước: 

Đảng bộ Sở, Lãnh đạo Sở rất quan tâm đến công tác phòng chống tham 

nhũng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác phòng 

chống tham nhũng. 

c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham 

nhũng; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng: Sở đã hoàn thành tốt công tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

3. Dự báo tình hình tham nhũng. 

Sở luôn làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng và coi trọng biện pháp 

phòng ngừa là chính nên theo dự báo trong thời gian tới tình hình tham nhũng 

không có gì biến động. Sở không xảy ra vụ việc tham nhũng nào.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PCTN TRONG 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2018. 

- Tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn 

hóa ứng xử đối với đội ngũ CBCC gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành 

động của Sở về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong Cơ quan;… 

- Công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Kiến nghị, đề xuất với cơ quan cấp trên:  

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thi hành pháp luật về công tác 

phòng, chống tham nhũng; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công 

tác phòng, chống tham nhũng theo quy định, nhằm nâng cao năng lực công tác và 

hiệu quả làm việc của CBCC. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo Thanh tra tỉnh Đắk Nông tổng hợp 

theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                              

 - UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở;                                

- Lưu: VT, TTr 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Dƣỡng 
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