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S6i92/KH-UBND

Quáng Trj, ngày Oj tháng näm 2020

KE HOACH
Dánh giá cong tác phông, chng tham nhüng cüa UBND tinh näm 2019
Thirc hin K hoach s 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 cUa Thanh tra
ChInh phü ye Dánh giá cong tác phông, chông tham nhüng dOi v&i các tinh,
thành phô trrc thuc Trung uong näm 2019; Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj
xây drng kê hoch dánh giá Cong tác phOng, chông tharn nhüng (viêt tat: PCTN)
näm 2019 trên dja bàn tinh dê triên khai thrc hin, cii the nhtx sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU, PHAM VI
1.MycdIch
Dánh giá di:ing nhng no hrc, két qua cüa vic lãnh do, chi do, quãn 1
nhà ni.râc và vic thrc hin các bin pháp ye PCTN, cOng tác phOng ngira, phát
hin, xir 1 hành vi tham nhQng cüa UBND tinh và các co quan trirc thuc
UBND tinh, UBND các huyn, thj xã, thành phô; t1rng bu9c nâng cao chat
luçing báo cáo cOng tác PCTN và xây dirng Ca s& d 1iu quôc gia ye PCTN.
2. Yêu cu
Báo cáo dánh giá cOng tác PCTN nãm 2019 di.rc thrc hin bng cách cho
diem theo Bô chi so dánh giá cOng tác PCTN cap tinh ban hành kern theo QuyCt
djnh sO 31 2/QD-TTCP ngày 04/5/2020 cüa Tong Thanh tra ChInh phü; môi ni
dung dánh giá dêu yêu câu phái có sO 1iu, tài 1iu minh chirng, di.rmg dan (link)
cüa van bàn dInh kern.
Vic triên khai thçrc hin dánh giá cOng tác PCTN nãrn 2019 cüa UBND
tinh phái ctuçic tiên hành khân trrnYng, nghiêrn tüc, dung tiên d, báo darn chInh
xac, khách quan, dung mic tiêu, yêu câu, ni dung, phm vi, dôi tixçYng, phuong
pháp theo hithng dan cüa Thanh tra ChInh phü; phát huy day dü trách nhirn,
quan h phôi hçp giQ'a các Co quan có lien quan thuc UBND tinh và các cci
quan, don vj lien quan trong vic cung cap thông tin, tài lieu phiic vi cho vic
tOng hqp, ctánh giá.
3. Phm vi dánh giá
Ph?m vi dánh giá là cong tác PCTN thuc trách nhim cüa UBND tinh bao
gOrn:
- Hoat dng quãn 1 nhâ ni.râc cña TJBND tinh, co quan thuc UBND tinh
ye PCT.
- Két qua thirc hin các bin pháp phông ngüa tharn nhüng, phát hin các
hành vi tham nhüng, xCr 1 các hành vi tharn nhüng cüa UBND tinh, các s, ban,
ngành cap tinh vã UBND huyn, thành phô, thj xã.
- Thii k' dánh giá: Tr 16/12/2018 den 15/12/2019.
II. NQI DUNG KE bACH DANH GIA CONG TAC PCTN
Ni dung dánh giá cong tác cOng tác PCTN cp tinh nam 2019 gm 04
ni dung:
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1. Cong tác quãn J nhà ntrcrc v PCTN
- Cong tác lãnh dao, chi dao ye PCTN;
- Vic nghién cüu, xay dmg, hoàn thin the ché ye cong tác quãn 12 kinh
tê - xã hi dê phOng ngüa, phát hin và xü 1 tham nhOng;
- Cong tác giáo diic, tuyén truyên, phô biên pháp 1ut ye PCTN;
- Cong tác thanh Ira, kiêm tra;
- Sir tham gia cüa xã hi trong cong tácPCTN;
- Thirc hin chê do thông tin, báo cáo ye PCTN.
2. Kt qua thtyc hiên các bin pháp phông ngira tham nhüng
- Vic thirc hin cong khai, minh bach trong mt so linh virc dtxqc 1ira
chçn dánh giá trong nàm 2019: cong khai trong cong tác can b; cong khai ye
lTnh virc tài chInh và ngân sách nhà nuc; cong khai ye linh virc dat dai, tài
nguyen; cOng khai ye linh virc dâu tu, mua sam cOng; cOng khai ye linh viIc giáo
diic; cong khai ye lTnh vrc y te.
- Cal each hành chInh;
- Vic chuyên dôi vj trI cong tác can bt, cOng chirc, viên chirc.
- Minh bach tài san, thu nhp.
- Xây drng và thirc hin các ché d, djnh mrc, tiêu chuân.
- XCr 1 k' 1ut nguôi dirng dâu co' quan, dan vj.
- Kêt qua phát hin, xir l các vi phm trong thirc hin các bin pháp
phOng ng1ra tham nhüng.
3. Vic phát hin các hành vi tham nhflng
- Qua cong tác tir kiêm tra ni b;
- Qua cong tác thanh tra;
- Qua cong tác giãi quyêt to cáo tham nhOng;
- Qua hoat dng giám sat;
- Qua cOng tác diêu tra, truy to, xét xcr các hành vi tham nhung.
4. Vic xii J các hành vi tham nhüng
- Xr 1 hành chInh
- Xr 1 hInh six (kêt qua dieu tra, truy tO, xét xi:r)
- Thu hôi tài san tham nhüng.
III. PHAN CONG TO CHUC THTC HIN
1. Thanh tra tinh:
- Tham miju Chü tjch UBND tinh thành 1tp TO cong tác dánh giá cong tác
PCTN nàm 2019. Xây dirng ke hoach, tO chic triên khai thrc hin, hixng dan
các don vj có lien quan dê thirc hin vic dánh giá cong tác PCTN theo "Be chi
so dánh giá cOng tác PCTN nãm 2019" và các tài 1iu hi.ràng dn dánh giá cOa
Thanh tra ChInh phü.
- Chü trI, phôi hap yâj To cOng tác và các dan v có lien quan tiên hânh
hung dan, kiem tra, don dôc, rà soát, thu th.p tài Iiu tOng hap, xem xét céc
báo cáo dánh giá và xây dijng dir tháo Báo cáo dánh giá cong tác PCTN nä.in
2019 trên dja bàn tinh trInh IJBND tinh trInh k2 ban hânh gCri Thanh tra ChInh
phü theo quy djnh.
2. Các co quan, don vi, da phuong: Can cir vào "Be chi so dánh giá
cong tác PCTN näm 2019" yà các tâi lieu dé cuang huóng dn dánh giá cOng tác
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PCTN cüa Thanh tra ChInh phü, t chüc dánh giá và báo cáo kt qua dánh giá
cong tác PCTN nám 2019 cUa ca quan, dan vj, dja phrang mInh (lcèm theo tài
1iu minh ch&ng,) g1ri ye Thanh tra tinh dé tong hcp irrthc ngày 03/7/2 020.
3. Ngoài vic báo cáo kêt qua cong tác PCTN nàm 2019, trong phm vi
quán 1 cüa dan vj mlnh các ca quan chuyên mon co chüc näng tham mixu giüp
UBND tinh quán 1 nhà nuc a các ngánh, linh vrc và các ca quan có lien quan
có trách nhiêm tong hçp báo cáo cac ni dung và cung cap tài 1iu chüng minh
kern theo gcri ye Thanh tra tinh dé 1p ho so' dánh giá cOng tác PCTN cap tinh,
cuthênhixsau:
3.1. Van phông UBND tinh: Chü trI, phôi hqp vai các ca quan, b phin
có lien quan báo cáo và thu th.p, cung cap các tài Iiu, sO lieu lien quan den các
ni dung:
- Các v.n ban cüa UBND tinh ye lãnh dao, chi dao cong tác PCTN;
- Các van ban ye chiiang trInh, kê hoch nghién cüu, xây dirng, hoàn thin
the chê dê phông ng1ra, phát hin và xa 1 tham nhüng do các co quan, dan vj
tham mini UBND tinh ban hành;
- Quy chê phôi hçp cUa UBND tinh và Uy ban MTTQVN tinh vá các tO
chüc thành vién ye PCTN;
- Các van ban chi dao cüa UBND tinh doi vôi các dan vj trirc thuc trong
phôi hçp cong tác vai MTTQVN tinh và các to chüc thánh viên ye PCTN;
- Các van ban cña UBND tinh ye tiêp thu các kiên nghj sau giám sat cüa
MTTQVN tinh;
- Vic tiêp cong dan cüa Länh dao UBND tinh (so lAn tip cong dan, biên
bàn tiep cong dan hang tháng, thông báo ye kêt qua tiêp cong dan);
- Các van ban cüa UBND tinh ye thiêt 1p và cOng khai tiép cOng dan
bang các hInh thirc khác: thiêt 1p dii&ng day nóng, hp thu din ti:r - email, cong
thông tin din ti'r (nc51 dung chi tiét thiic hin trong tài lieu hiró'ng dan dánh giá
cong tác PCTNcia Thanh tra ChInhphz).
3.2. S& Tài chInh:
- Chü tn, phôi hqp vói các ca quan lien quan thu thp thông tin, tài lieu,
tong h9p báo cáo, cung cap các tài lieu lien quan den vic thc hin cOng khai,
mirth bach tren li'nh v1rc mua sam cOng, tài chInh vã ngân sách nhà nithc; vic
xây drng, süa dOi, hoán thin và thirc hin các che d djnh muirc, tiOu chuân,
thirc hành tiOt kim, chông lang phi trên phm vi toàn tinh ('n5i dung chi tiêt thyc
hin trong Tài lieu hwàng dan dánh giá cOng tác PCTN cia Thanh tra OiInh
phi).
- Tham djnh, dê xuât UBND tinh xem xét bô trI kinh phi trien khai th?c
hin các ni dung, nhim vi cüa K hoach nay.
3.3. S& Kê hoach và DAu tu':
Khái quát ye pham vi, quy mô vã nhthig dc diem nôi bt ye chinh trj, kinh
té, xa hi cüa tinh trong näm 2019. Chü tn, phOi hp vói các co quan lien quan
thu thp tài lieu, tong hqp cac báo cáo và cung cap tài 1iu, sO lieu lien quan dOn
vic cong khai, rninh bach ye dau tti cOng tren pham vi toàn tinh "ni dung chi
tiêt thzrc hin trong Tài lieu htthng dan dánh giá cOng tác PCTN cza Thanh tra
ChInh phü).
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3.4. S& Tài nguyen vã Môi trtrông:
Chü trI, thu thp tài 1iu, tng hçp báo cáo, cung cap các tài 1iu, so Iiu
ye thirc hin cong khai, minh bach trên 1mb vçrc dat dai, tái nguyen môi tru&ng
thuc thm quyên cüa UBND tinh quán 1 (nç5i dung chi tilt thyc hin trong Tài
lieu hwáng dan dánh giá cong tác PCTN cza Thanh tra C'hInh phü).
3.5. S& Ni vu:
Chü trI, phOi hap vâi các ca quan lien quan thu thp tài 1iu, tOng hap các
báo cáo và cung cap tài 1iu, s 1iu lien quan den vic cOng khai, minh bich ye
cong tác can b cüa UBND c.p huyn và các cci quan, dan vi thuôc UBND cap
tinh; Dánh giá két qua thirc hin cái each hành chInh cüa tinh; Tong hcip kêt qua
thirc hin vic chuyn dôi vj trI cong tác cüa can b, cong chtrc, viên chirc cüa
UBND cp huyn và các ca quan, dan vi thuc UBND cap tinh; Tong hap kêt
qua vic xir 1 k 1ut ngisi drng du co quan, tO chic, dan vj khi d xãy ra
tham nhüng (n.ç5i dung chi tiêt thyc hiçn trong Tài liçu huthig dan dánh giá cOng
tác PCTNcza Thanh tra ChInhphi).
3.6. SO Ttr pháp: Chü trI, phôi hçip vâi các ca quan lien quan thu thp tài
lieu, tng hçp các báo cáo và cung cp tãi lieu, sO lieu lien quan ye các ni
dung:
- Ké hoach và ket qua thirc hin k hoch nghiên ctru, xây dirng, hoàn
thin các van bàn quy phm pháp lu.t do UBND tinh ban hánh ye cOng tác quán
1 kinh t - xà hi d phông ngira, phát hin và xir l tham nhUng (ni dung chi
tiêt thy'c hin trong Tài lieu hithng dan dánh giá cOng tác PCTN cia Thanh tra
ChInhphz)
- Kê hoch và kêt qua thrc hin kê ho?ch tuyên truyên, phô biên, giáo dic
pháp lut v PCTN.
3.7. Sr Giáo duc & Dào tao:
Chü trI, phôi hap vOi các co quan lien quan thu thp tài 1iu, tong hap các
báo cáo và cung cap tài lieu, sO lieu lien quan den vic cOng khai, minh bach ye
1mb virc giáo dic và dào to thuc phm vi quán l2 cüa S và cUa UBND tinh
quàn 1? (nç3i dung chi tiét thirc hiçn trong Tài lieu htthng dan dOnh giá cOng tác
PCTNcia Thanh tra ChInhpht),
3.8.S&Yt:
Chü tn, phOi hap vij các ca quan lien quan thu thp tài lieu, tOng hap các
báo cáo và cung cap tâi lieu, s lieu lien quan den viêc cOng khai, minh bach ye
1mb virc y tê thuc thm quyên cüa S và cOa UBND tinh quàn l'ni dung chi
tiêt thy'c hin trong Tài liçu hw&ng dan dánh giá cOng tác PCTN cüa Thanh tra
ChInh phz).
3.9. S& Thông tin và Truyn thông:
Chü tn, phi hap yâj các co quan lien quan thu thp tài 1iu, tng hap két
qua cong khai bang hInh thüc dãng tái trên cOng thông tin din tü các van bàn
quy djnh thuc các lmnh virc phái cOng khai ('n5i dung chi tilt thyc hin trong Tài
lieu huvng dan dánh giá cOng tác PCTN cia Thanh tra GhInh phi)
3.10. Cong an tinh:
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Chü tn, phi hçip vó'i các co quan
quan thu thp tài Iiu tng hcp kt
qua phát hin v1i viéc Co du hiu tham nhüng thông qua hoat dng diêu tra, truy
t, xét xü cüa các cci quan chirc nàng
huyn, cp tinh. Tng hgp tài
cüa
các dcm vj v kt qua xir 1 k' lut hành chInh dôi vOi t chrc dã xãy ra tham
nhüng và cá nhân có hãnh vi tham nhQng. Tong hqp kêt qua diêu tra, truy to, xét
xir theo quy djnh. Tong hçp, dánh giá hiu qua cüa dja phiio'ng trong vic thu
hôi tâi san tham nhüng ('n5i dung chi tiêt thtc hin trong Tâi
huáng dan
dánh giá cong tác PCTN cia Thanh tra GhInh phz).
3.11. Viçn kiem sat nhan dan tinh:
Cung cap thông tin ye két qua truy t ti phm tham nhQng cüa vin kiêm
sat
huyn, cap tinh ('n3i dung chi tiêt thrc hin trong Tài
huáng dOn
dánh giá cOng tác PCTN cza Thanh tra ChInh phzV.
3.12. Tôa an nhân dan tinh:
Cung cap thông tin v kêt qua xét xi ti pham tham nhQng cüa TOa an
nhân dan cap huyn, cap tinh (nç51 dung chi tiêt thztc hin trong Tài
htthng
dan dánh giá cOng tác PCTN cia Thanh tra C7i1nh phi,).
3.13. Ciic Thi hành an dan sr tinh: Cung cap thông tin và dánh giá hiu
qua cOa dja phrnng trong vic thu hi tin, tài san, dat dai bj tham nhcing thông
qua thi hành bàn an hInh sir (nói dung chi tiét th4rc hién trong Tài
hu'&ng
dn dOnh giO cOng tác PCTN cia Thanh tra ChInh phi,)
A.
4. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh: Cung cap thong tin
v kt qua các cuc giám
trong nàm2019 theo ni dung chi tit thirc hin
trong Tài 1iu hi.rng dn dánh giá Cong tác PCTN cüa Thanh tra ChInh phil
5.Bánhgiáchung
Sau khi thirc hin các ni dung báo cáo nêu trên, các dan vj di.rqc giao chü
tnI dánh giá diem tai Kê hoach nay có trách nhim dánh giá mt ni dung sau:
- Dánh giá chung tiên triên cüa cong tác PCTN nàm 2019 ye kêt qua, hiu
h.rc, hiêu qua cüa viêc thuc hin các bin pháp phOng ngüa tham nhüng so vâi
nàrn 2018; nhftng kho khän, vixóng mc chü yêu trong vic thirc hin cong tác
PCTN.
- D xut giai pháp d tip tic tang cu&ng thirc hin, nâng cao hiu qua các
giái pháp PCTN nhàm ngän chn, day Iüi tham nhQng trên dja bàn tinh trong
thii gian tâi.
6. Cách chm
Các don vj di.rnc giao chO trI dánh giá diem tai Kê hoach nay, can cü ni
dung, phucxng pháp dánh giá theo Phii 1iic, tham mixu UBND tinh chm dim
theo dOng quy djnh.
7. Thrc hin thông tin, báo cáo
a) Vé thai diem
liçu: Tr 16/1 2/20 18 den 15/12/2019. Tuy nhiên, dôi
yâj các van bàn cüa UBND tinh hoc các dcm vj dã ban hành truóc day nhimg
dn nay vn tip tVc triên khai thrc hin thI
dua vào trong ni dung bao cáo.
b,) Vê tài
minh ch&ng: Mi ni dung dánh giá, châm diem phãi cO tâi
1iu minh chirng cii th; các don vj diigc giao chü trI dánh giá dim tai K hoach
lien
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nay, tin hành thu thp tâi lieu, tng hçp 1p h so theo trng ni dung Biu mu.
Dông thi hru ho so theo Bang hithng dn luu ho so tái lieu minh chirng kern
theo.
c) HInh th&c và thai hgn gi báo cáo:
- HInh thirc gcri báo cáo: Báo cáo bang van ban gui ye UBND tinh (dông
thai g1ri Thanh tra tinh và các don vj ducic giao chi:i trI dánh giá dim) và kern
theo tãi 1iu rninh chrng bang file scan; riêng dôi vâi tài lieu minh chung ye vic
thirc hin cong khai trén cong thông tin din tir thI các don vi 1p danh sách các
du&ng dn dê truy cp thông tin dã cong khai. Dông thO'i, gi:ri file mém ni dung
báo cao, các biêu mu và file scan tài lieu minh chirng ye hp thu din tir cong
vu: pctnttqtquangtri .gov .vn
- Thi han gui báo cáo:
+ D,i vâi các sâ, ban, ngành; UBND cap huyn; các don vj sir nghip
thuôc tinh, các doanh nghip Nhà nrnrc thuc tinh và các don vj phOi hcp cung
cp thông tin, tài lieu phiic vi dánh giá: tru'óc ngày 03/7/2020.
+ Dôi vâi các don vj duoc giao chü trI dánh giá dirn: Giii Phi.i liic dã dánh
giá dim vâ các tài 1iu minh chrngv Thanh tra tinh truó'c ngày 15/7/2020 d
tng hqp tham muu báo cáo chung trên toàn tinh; trong do gm các nti dung
sau: Phii 1c dã dán}i giá diem, file rnm ni dung tng hçp báo cáo; file mêm
thu m1ic tài lieu minh chirng tng hçp tir các don vi (gOm: biu mu và file scan
tài lieu minh chirng) theo Bang huâng dn lixu hôso tài lieu rninh chrng.
Thanh tra tinh tham muu dir thão Báo cáo kêt qua, trInh cap có thâm quyên
ban hành báo cáo kt qua dánh giá cong tác PCTN cOa tinh ye Thanh tra ChInh
phU truc ngày 31/8/2020.
V. TRACH NHIM CUA TO CONG TAC
1. Các thành viên T cong tác chO trI dánh giá dim CO trách nhim theo
dôi, huung dn, don dôc các don vi, dja phuang thirc hin báo cáo day dü, kp
thii theo dung quy djnh; tham muu ChO tjch UBND tinh CO bin pháp xu l dOi
v&i các don vj thirc hin không nghiêrn tüc (nêu có).
2. Thâm djnh dir tháo báo cáo két qua dánh giá cOng tác phOng, chng tham
nhQng cüa UBND tInh näm 2019.
3. Sau khi dánh giá, các thành viên To cOng tác duc giao nhim vii chO trI
dánh giá diem tai Kê hoach nay, tham muu ChO tjch UBND tinh chân chinh, phé
bInh di vui các don yj, dja phuong thirc hin chixa nghiêm ti'ic trong trién khai
thirc hin cong tác phOng, chng tham nhüng t?i don vj, dja phi.rong mInh (nêu
có).
4. T cOng tác su dung con du cOa Thanh tra tinh d thirc hin nhim vi
Giao To truông To cOng tác có trách nhim chi dao, theo dOi, dOn dOc vic
thrc hin báo cáo cOa các don vi duac giao chü trI dánh giá diem; tng hçp,
hoàn chinh dir tháo báo cáo sau khi TO cOng tác thâm djnh và trInh dr tháo báo
cáo len Chu tjch UBND tinh triró'c ngày 31/8/2020 dê báo cáo Thanh tra ChInh
phü theo dung quy djnh (theo Ké hoçwh so 616/KJJ-TTcP ngày 28/4/2020 cia
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Thanh tra ChInh phü quy djnh. các Báo cáo gzi v sau ngày 31/8/2020 sê
không xem xét và coi nhw dia phtrong không tham gia dánh giá).
Trén day là Ké hoach dánh giá cong tác phông, chông tham nhüng cUa
UBND tinh näm 2019, yêu cu Giám dc các So, Thu tnrOng các Ca quan, don
vj; Chu tjch UBND các huyn, thj xa, thành phô khãn trrnmg eN do triên khai
thirc hin; trong qua trInh triên khai thirc hin nêu có khó khAn, vi.rOng mac, kjp
th?yi báo cáo Chü tjch UBND tinh d duçic chi dao, giãi quyk/'
No'inhn:
- VAn phông ChInh phü (b/c);
- Thanh tra Chinh phi (b/c);
- Thirông trirc Tinh üy;
- Thung trVc HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- UBMTFQVN tinh;
- VP Tinh üy;
- VP HDND tinh;
- Tôa an nhân dan tinh (phM hçip thrc hin);
- Vién Kim sat nhân dAn tinh ( phM hap thrc hin);
- Cic Thi hãnh an dan sr tinh;
- Cong an tinh;
- Các s&, ban, ngành cap tinh;
- Doanh nghiép Nhà niràc thuOc tinh;
- Darn vj sr nghip thuc tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thj xA;
-Luu:VT,NC.
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