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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:            /BC-VPUB    Ninh Thuận, ngày         tháng 10  năm 2021 

 
 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
  

Tiếp nhận Công văn số 702/TTT-NV4 ngày 06 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 

của cử tri; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

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

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh thường xuyên tuyên truyền chủ trương, quán triệt nghiêm túc các văn bản 

pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí; các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

lãng phí; thực hiện chế độ công khai, minh bạch về cơ chế, tài chính trong đơn 

vị; nhất là quy chế chi tiêu nội bộ, triển khai công tác kê khai và công khai bản 

kê khai tài sản, thu nhập của công ch c; chỉ đạo công ch c nghiêm túc thực hiện 

Quy tắc  ng xử theo chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, xây dựng nếp 

sống văn minh tại nơi sống và làm việc theo quy định. 

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 200/KH-VPUB ngày 

18/01/2021 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021  

và thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt ngày pháp luật, Văn 

phòng đã tổ ch c quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể đảng viên, công ch c, viên 

ch c và người lao động, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chỉ đạo và 

điều hành, nâng cao nhận th c và hành động của đội ngũ đảng viên, quần chúng 

trong cơ quan về công tác phòng, chống tham nhũng; gắn việc học tập và làm 

theo Tư tưởng, đạo đ c, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần nâng cao ý th c, 

trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp hành các chuẩn mực xử sự và 

phòng ngừa tham nhũng trong thi hành công vụ của công ch c, người lao động 

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

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về công 

khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đơn vị thông qua hệ 

thống phần mền xử lý công việc. 

Về công tác tổ ch c: công khai tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Chỉ tiêu biên chế, đối tượng tuyển dụng, 

hình th c, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được thông báo rộng rãi 

thông qua nhiều hình th c khác nhau. 

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc thực hiện công khai tài chính năm 

2020 và phân bổ ngân sách năm 2021 tại hội nghị công ch c, viên ch c năm 

2021 đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí, quản lý chế độ mua sắm tài sản công và tiết kiệm 

trong tổ ch c hội nghị, kinh phí tiếp khách. Ban Thanh tra nhân dân thường 

xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế của cơ quan đối với công ch c, 

viên ch c; việc sử dụng kinh phí do ngân sách cấp đúng theo quy định và thực 

hiện công khai minh bạch về tài chính trong toàn thể cơ quan tại Hội nghị cán 

bộ, công ch c, viên ch c của cơ quan, đơn vị. Công khai, minh bạch trong sử 

dụng tài sản, tài chính công; không sử dụng tài sản công vào việc riêng (xe ô tô, 

tài sản khác...) tại cơ quan, đơn vị. 

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định m c, tiêu chuẩn: Xây dựng Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng và đơn vị trực thuộc (Nhà khách, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công) định kỳ rà soát, bổ sung phù hợp với định m c chi 

tiêu mới ban hành (quyết định số 95/QĐ-VPUB ngày 31/12/2020, 89/QĐ-VPUB 

ngày 08/6/2021) 

b) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức và quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức   

Thực hiện nghiêm túc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ. Từ đầu năm 2021 đến nay có 03 công ch c được điều 

động, chuyển đổi vị trí công tác trong đơn vị và trong năm 2021 Văn phòng 

cũng đã tổ ch c đánh giá chương trình hành động, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc 

Nhà khách, bổ nhiệm các ch c danh Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Phó 

Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Phó Ban tiếp công dân - Nội chính và Phó 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định trách nhiệm 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công ch c, viên ch c trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ 
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cương đối với cán bộ, công ch c, viên ch c trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Qua 

đó, đã góp phần nâng cao ý th c trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp 

hành các chuẩn mực xử sự và phòng ngừa tham nhũng trong thi hành công vụ 

của từng công ch c trong cơ quan. 

c) Về minh bạch tài sản và thu nhập 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện theo Công văn số 

252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài 

sản, thu nhập; Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 

2020; Văn phòng đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công ch c, viên ch c thực 

hiện kê khai tài sản cá nhân, báo cáo kết quả tỉnh theo quy định (văn bản số 

831/KH-VPUB ngày 11/3/2021, 20/BC-VPUB ngày 28/4/2021, 21/BC-VPUB 

ngày 28/4/2021) 

d) Xử lý trách nhiệm của ngƣời đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách 

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

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng, quy định xử lý trách nhiệm của người đ ng đầu cơ quan, đơn vị khi để 

xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra trường hợp vi phạm 

về tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. 

đ) Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Văn phòng luôn rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế về định 

m c chi tiêu và phân phối thu nhập trong nội bộ cơ quan, nhằm quản lý và sử 

dụng tài sản công của cơ quan cho phù hợp, hiệu quả và đúng theo quy định 

pháp luật.  

e) Cải cách hành chính và đổi mới công tác quản lý 

Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng sâu, rộng 

trong đơn vị. Việc sử dụng phần mềm văn phòng điện tử (TD-Office) vào quản 

lý hành chính, thực hiện ký số văn bản và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ 

công việc tại văn phòng đã góp phần nâng cao chất lượng cũng như tiết kiệm 

thời gian xử lý hồ sơ. Góp phần nâng cao sự nhanh nhạy trong tham mưu, đảm 

bảo đúng quy trình, đúng thời gian quy định, không gây khó dễ cho tổ ch c, cá 

nhân đến liên hệ công việc. 

Thực hiện việc thanh toán và trả lương qua tài khoản: 100% công ch c, 

viên ch c và người lao động đều được trả lương qua tài khoản ngân hàng, một 

số giao dịch thanh toán khác bên ngoài cũng được thực hiện thông qua hình th c 

chuyển khoản đúng theo quy định, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt.Tiếp tục 

thực hiện phương th c thanh toán qua tài khoản: Lương, các khoản trích nộp 

theo lương, các khoản thanh toán, mua sắm tài sản... 
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3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:  Không có  

4. Chế độ trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng 

Qua rà soát, trong năm 2021 Văn phòng không có trường hợp xử lý trách 

nhiệm đối với người đ ng đầu 

5. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng: Không có 

6. Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng: Không có 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được lãnh đạo Văn phòng quan 

tâm chỉ đạo, triển khai đến từng phòng, ban, đơn vị. Quán triệt nghiêm túc trong 

việc thực hiện các văn bản của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, công 

khai, minh bạch trong hoạt động, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện 

tốt quy tắc  ng xử; kê khai tài sản, thu nhập; gắn với việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được 

tăng cường… 

Trong quá trình triển khai thực hiện, đã nâng cao nhận th c cho cán bộ, 

công ch c, viên ch c và người lao động; góp phần tích cực trong công tác 

phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa vi phạm trong cơ quan, đơn vị; hiệu lực, 

hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của đơn vị được nâng lên từ đó làm 

chuyển biến nhận th c, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN 

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời 

gian đến, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản quy định pháp 

luật có liên quan đến công tác phong chống tham nhũng gắn với việc thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đ c, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 

(Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đ c, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự 

chuyển hóa thông qua các buổi sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc 

họp của cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận th c, ý th c 

trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công ch c, viên ch c, người lao động 

trong cơ quan. 

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đ ng đầu cơ 

quan, đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đ c tác phong cho 

đội ngũ công ch c có phẩm chất đạo đ c tốt, kỷ cương liêm chính, chí công vô 

tư, đoàn kết nội bộ và đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.  
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3. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, qua đó 

nâng cao nhận th c, trách nhiệm của cán bộ, công ch c, viên ch c và người lao 

động trong công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác cải cách các 

thủ tục hành chính, các giải pháp công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, 

đơn vị.  

4. Công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng 

cơ bản, tài chính, công tác tổ ch c, cán bộ. Thực hiện các chế độ, định m c, tiêu 

chuẩn đúng theo quy định. 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 

ch c, viên ch c. 

5. Thực hiện kê khai tài sản thu nhập đúng quy định. Thực hiện nghiêm 

túc quy chế văn hóa công sở, Quy tắc  ng xử của cán bộ, công ch c, viên ch c, 

phát huy vai trò làm chủ của quần chúng trong công tác phòng, chống tham 

nhũng. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống, tham 

nhũng hàng năm theo quy định. 

6. Thực hiện đúng quy định việc chịu trách nhiệm của công ch c, viên 

ch c và người lao động các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng; đặc biệt 

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

quan, đơn vị. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- LĐVP; 
- Lưu: VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Tâm 

 


		minhtam@ninhthuan.gov.vn
	2021-10-14T08:56:53+0700


		2021-10-14T10:44:15+0700


		2021-10-14T10:44:29+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-10-14T14:41:33+0700




