
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:         /BC-UBND 
 

    Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2023 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2023 và 

phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023 

 

Thực hiện Văn bản số 1524-CV/HU ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Huyện 

ủy Ngọc Hồi về việc báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp Quý I năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hồi báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022, cụ thể như sau: 

I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo1triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham 

nhũng trong đó tập trung trọng tâm vào các nhiệm vụ sau: Công tác cải cách hành 

chính; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và một số văn bản có liên quan đến công tác phòng, 

chống tham nhũng.  

Chủ tịch UBND huyện đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 20232 nội dung 

thanh tra tập trung vào việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí khác; thanh tra 

trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

                                              
1 Công văn 02/UBND-TH ngày 04/01/2023 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ TW 

về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 18-11-2022; Kế hoạch số 

60/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023; Kế 

hoạch số 3863/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện 

về triển khai công tác pháp chế, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Kế hoạch số 83/KH-

UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 192/KH-UBND 

ngày 22/02/2023 của UBND huyện về theo dõi tình hình pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 

23/02/2023 của UBND huyện về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023; Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 

03/3/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện nam 2023; Kế hoạch số 

518/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.; Kế hoạch số 519/KH-UBND, ngày 06/03/2023 của UBND nhân dân 

huyện về việc Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Hồi; Công văn số 

19/UBND-NV ngày 05/01/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện; 

Công văn số 56/UBND-NV ngày 10/01/2023 của UBND huyện về xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài 

lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 205/UBND-NV ngày 

06/02/2023 của UBND huyện về việc thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2023-2030; Công văn 

số 231/UBND-NV ngày 08/02/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-SNV ngày 

06/02/2023 của Sở Nội vụ khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra đột xuất công tác CCHC và việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; Công văn số 348/UBND-TH ngày 20/02/2023 của UBND huyện về triển khai tuyên truyền 

công tác CCHC trên địa bàn huyện…. 

2 Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê 

duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. 
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1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về PCTN 

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được 

thực hiện thường xuyên, liên tục và đồng bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và xử lý tham nhũng; giữ vững ổn 

định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như thúc đẩy phát 

triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt 

là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều  kiện  kinh  tế-xã  hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. 

2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị: 

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, đảm 

bảo tất cả các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính được công khai niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả của 

huyện và các xã, thị trấn; các chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc tuần, 

tháng của lãnh đạo UBND huyện, các quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, 

phản ánh trên hệ thống quản lý văn bản của huyện; công khai các hoạt động như: 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, mua sắm 

tài sản công; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chuyển 

đổi vị trí công tác của công chức, viên chức … bằng các hình thức thông qua cuộc 

họp hoặc niêm yết trên Bảng thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên Cổng 

thông tin điện tử huyện. 

2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện rà soát, triển khai thực hiện xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để đảm 

bảo về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự 

nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành và thực hiện 

công khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên 

công đoàn cơ quan, đơn vị.  

2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: 

- Việc xây dựng quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện, xây dựng, quán triệt quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ gắn với việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện 

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

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

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quý I năm 2023, hầu hết 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều chấp hành tốt quy tắc ứng xử, 

đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực thi công vụ; có thái độ hòa nhã, lịch sự 
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khi tiếp xúc làm việc với công dân, tổ chức; không gây phiền hà, sách nhiễu trong 

khi thực thi nhiệm vụ; chưa có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán 

bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.  

- Việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: 

Thực hiện Kế hoạch số 3863/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện 

về kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính năm 2023 trên địa bàn huyện, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện 

đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 05 đơn vị3. 

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị cơ bản triển khai công tác CCHC kịp thời, 

CBCC chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, chưa phát hiện CBCC 

vi phạm đạo đức công vụ. Hầu hết CBCCVC đều chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực thi công vụ; 

có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc làm việc với công dân, tổ chức; không gây 

phiền hà, sách nhiễu trong thực thi nhiệm vụ; chưa phát hiện việc đùn đẩy, né tránh 

trách nhiệm của CBCCVC. Ý thức của mỗi CBCCVC trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ ngày càng chuyển biến tích cực, thủ tục hành chính nhanh, gọn, không 

gây phiền hà cho người dân trong quá trình liên hệ, giải quyết công việc. 

2.4. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn: 

Trong Qúy I năm 2023, UBND huyện không có trường hợp phải chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ.  

2.5. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: 

- Việc thực hiện cải cách hành chính: 

Bộ phận Một cửa từ huyện đến xã tiếp tục được tổ chức hoạt động ngày càng 

nề nếp, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc 

tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm điện tử của tỉnh; cơ sở vật 

chất của Bộ phận một cửa được bố trí đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đảm bảo 

phục vụ các nhu cầu của người dân. Việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC đảm 

bảo kịp thời theo quy định tại Bộ phận Một cửa các cấp; thường xuyên chỉ đạo 

CCVC được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc việc tiếp 

nhận các hồ sơ TTHC, thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thời hạn 

cho người dân, tổ chức. 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện: 

+ Cấp huyện: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 432 hồ sơ (trong đó 53 hồ 

sơ tiếp nhận trực tuyến); đã trả kết quả giải quyết 272 hồ sơ (trong đó 77 hồ sơ trả 

trễ hẹn); đang giải quyết 134 hồ sơ; dừng xử lý 26 hồ sơ.  

+ Cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận 2.841 hồ sơ (trong đó 649 hồ sơ 

tiếp nhận trực tuyến); đã trả kết quả giải quyết 2.817 hồ sơ (trong đó 21 hồ sơ trả 

trễ hẹn trên hệ thống nhưng thực tế đã trả đúng hẹn cho công dân); đang giải 

quyết 20 hồ sơ; dừng xử lý 04 hồ sơ. . 

                                              
3 UBND thị trấn Plei Kần, UBND xã Đăk Xú, UBND xã Pờ Y, phòng Dân tộc, phòng Tư pháp. 
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Trong quý I năm 2023, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào phản 

ánh, kiến nghị về hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của CBCC đối với người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

- Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không 

dùng tiền mặt 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice thực hiện tốt tại các 

cơ quan nhà nước, 100% các đồng chí Lãnh đạo và đội ngũ CBCCVC thực hiện 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công việc trên phần mềm ứng dụng. Việc sử dụng chữ ký số 

điện tử của các cá nhân, cơ quan luôn được bảo đảm an toàn và bảo mật cao, rất 

thuận tiện và nhanh chóng trong việc ban hành các văn bản hành chính nhà nước. 

Hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị giữa Trung ương, 

tỉnh, huyện và cấp xã; Trang thông tin điện tử của huyện và các Trang thông tin 

điện tử của các cơ quan, đơn vị vận hành, sử dụng tốt, kịp thời cung cấp thông tin, 

văn bản quản lý chỉ đạo, điều hành của huyện và phục vụ việc tìm kiếm TTHC, tra 

cứu trình tự, quy trình giải quyết TTHC; trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp huyện, cấp xã được quan tâm đầu tư xây dựng. Tình hình triển khai 

xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trên địa 

bàn huyện tương đối tốt, góp phần tích cực trong việc hiện đại hóa nền hành chính. 

Việc chi trả tiền lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách 

thực hiện theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngàu 24/8/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2.6. Kết quả thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập: 

Để triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, UBND 

huyện ban hành Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 11/3/2022 thực hiện kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập năm 2022. Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn đã thực hiện kê khai 101 bản kê khai tài sản, thu nhập. 

Trong đó: 02 bản kê khai bổ sung; 10 bản kê khai lần đầu; 77 bản kê khai hàng 

năm; 12 bản kê khai phục vụ công tác cán bộ. Công khai theo hình thức công bố tại 

cuộc họp với 101 bản, đạt tỉ lệ 100%. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện; tổng số tiền, tài sản 

tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo: Không 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự 

kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Không 

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

qua hoạt động thanh tra: Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Trong Qúy I năm 2023, 

UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch 

UBND xã Đăk Ang trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch được phê duyệt. Hiện 

nay, Thanh tra huyện đang triển khai thực hiện. 

- Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng: UBND 

huyện chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng. 
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 - Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Qua công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong Qúy I năm 2023, UBND huyện không nhận được đơn thư khiếu nại, tố 

cáo có nội dung liên quan tham nhũng và trong quá trình giải quyết không phát 

hiện, xử lý tham nhũng. 

4. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 

UBND huyện đã chỉ đạo các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các 

văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của huyện có liên quan đến 

công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chỉ đạo các thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, địa phương công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho 

cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu thủ trưởng đơn vị luôn chủ động phòng 

ngừa tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, quản lý của cơ quan, đơn vị. Phát 

huy vai trò lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong công tác phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng. Trong Qúy I năm 2023, 

trên địa bàn huyện không có trường hợp nào sai phạm phải xem xét, xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

để xảy ra tham nhũng. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN 

  1. Đánh giá chung 

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, bước đầu đã mang lại hiệu 

quả tích cực so với yêu cầu đề ra. Đầu năm đã ban hành các kế hoạch phòng, 

chống tham nhũng, chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nội dung về công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, lãng phí; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) 

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộvà Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các phòng, ngành, 

cơ quan, đơn vị trên địa huyện, đã phát huy được vai trò cả hệ thống chính trị và 

của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, 

lãng phí.  

2. Tồn tại, hạn chế 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Luật phòng chống tham 

nhũng của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tổ chức được chuyên đề riêng, 

chỉ phổ biến, tuyên truyên lồng ghép nên hiệu quả chưa cao; hiểu biết pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trong các tầng lớp nhân dân nhìn chung chưa cao; chưa 

thực sự phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh 

chống tham nhũng.  

 3. Nguyên nhân  
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 Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa phát huy trách nhiệm trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Luật phòng chống tham nhũng phòng 

ngừa, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023 

1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật PCTN năm 2018; Chị thị số 10/CT-TTg và Công  văn  số  

1571/UBND-NCXDPL  ngày  24/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các 

biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 1078/UBND-TH  ngày  18/7/2019 của UBND huyện về việc 

tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công 

vụ trên địa bàn huyện; Công văn 2697/UBND-TH ngày 12/9/2022 về việc triển 

khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCDTW, ngày 01-8-2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản quy phạm pháp 

luật về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng như: kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, 

viên chức; công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

theo quy định... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu 

cực. 

2. Triển khai thanh tra trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch 

được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy đinh của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách 

nhiệm của tỉnh, huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. 

4. Phát huy vai trò 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. 

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu 

nhập năm 2023. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Thanh tra huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Chí Tường 
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