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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01/2022 
________________________ 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 18/7/2019 của Tỉnh ủy về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp,  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác nội chính, phòng, 

chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 01/2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đầu năm 2022 tại Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh không phát sinh các vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh, trật 

tự an toàn xã hội, khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị. 

II. SỰ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI 

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI 

CÁCH TƯ PHÁP 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong số những 

nhiệm vụ trọng tâm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng như 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai đến toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động các văn bản liên quan: Kế hoạch số 

6507/KH-UBND ngày 29/11/2021 về triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 

04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo; Công văn số 6911/UBND-TCDNC ngày 20/12/2021 về 

việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; triển 

khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định. 

Đồng thời đơn vị gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 

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

quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 

chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên 

địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban 



nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng 01/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh không xảy ra các 

vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh, trật tự an toàn xã hội, khiếu nại, tố cáo 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Kết quả công tác nội chính: 

a) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính trong tháng 

01/2022: 

Ban Tiếp công dân - Nội chính tham mưu Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện tốt công tác nội chính; công tác tham mưu giải quyết, xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp công dân thường xuyên và định kỳ (có 

báo cáo riêng). 

b) Trong tháng 01/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh không có vụ 

việc nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; 

không xảy ra vụ việc phải điều tra, truy tố, xét xử nghiêm trọng, phức tạp. 

c) Kết quả chủ yếu của công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh: không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng: 

a) Tóm tắt kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo 

quy định của Đảng, Nhà nước 

- Lồng ghép việc công khai tài chính; minh bạch trong sử dụng tài sản, 

tài chính công; công khai công tác tổ chức cán bộ trong các cuộc họp cơ quan, 

hội nghị cán  bộ công chức. 

- Thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng và đơn vị 

trực thuộc theo quy định (Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vVề việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 95/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng). 

- Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị khi 

để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách tại Văn 

phòng: Không có trường hợp nào. 

- Công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, công tác tổ 

chức cán bộ và phương thức thanh toán: 

+ Nâng cao hiệu quả xử dụng chương trình phần mềm điện tử (TD-

Office) trong giải quyết xử lý hồ sơ công việc. 



+ Thực hiện việc thanh toán, trả lương và một số giao dịch thanh toán 

khác bên ngoài cũng được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản đúng 

theo quy định, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt. 

b) Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

Nhân dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”:  

Văn phòng UBND tỉnh không có vụ việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

Nhân dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

c) Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, 

xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, 

kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Không có. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2022 

1. Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến 

công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp cho toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động trực thuộc Văn phòng thông qua các buổi 

sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị của đơn vị. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình và phê bình. 

3. Phát huy thật sự tính dân chủ trong cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò 

tiên phong gương mẫu của đảng viên, cấp ủy đơn vị. 

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện các quy định 

pháp luật về công khai, minh bạch trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Thực hiện đúng quy định việc chịu trách nhiệm của công chức, viên 

chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng; đặc biệt là 

trách nhiệm của người đứng đầu với những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong cơ 

quan mình. 

6. Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để ngăn 

ngừa nhũng nhiễu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực 

hiện nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 
- LĐVP; 

- Lưu: VT.HCQT 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Tâm 
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