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CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tu do - Hinh phüc

S: 30?6/UBND-NC
V/v báo cáo sa két 03 närn thiic hiên
Chtring trInh hánh dng so 56-CTr/TU
ngày 20/4/2 017 cüa Tinh üy

Quang Trj, ngày tháng 7 nám 2020

KInh gi'ri: Thanh tra tinh

Thirc hin Cong van s 794.CV/BNCTU ngày 06/7/2020 cüa Ban Ni
chInh Tinh üy ye vic báo cáo sa két 03 näm thirc hin Chuang trInh hành dng
so 56-CTr/TU ngày 20/4/20 17 cüa Tinh üy (Sao gui kern), UBND tinh có kiên
nhu sau:
Giao Thanh tra tinh tharn mini Ban Can sir Dáng UBND tinh báo cáo theo
các nti dung yêu câu Ban Ni chInh 1mb üy ti Cong van nêu trên; Hoàn thành
và trInh UBND tinh truóc ngãy 26/7/2O2O./,,/
No'i n/ian:

- Niur trén;
- Ban Can sr Dãng UBND tinh (b/c);
- Luu: VT, NC.

TL.CHU TICH
KT.CHANH VAN PHONG
PHO CHANH vAN PRONG

TINH UY QUANG TRI
BAN NQI CHfNH
*

DANG CONG SAN VIT NAM
Quáng Trj, ngày 06 tháng 07 nám 2020

Sôi CV/BNCTU
V/v báo cáo sci két 03 nãrn thc hAn Chi tong
(rink hành dng so 56-C TriTU ngay
20/4/2017 cüa Tinh zi

UBN D TINH QUANG TRI
4.oK14 glri: - Các Ban can su Dáng, Dáng doàn,
' s
......................
- Các huyn, thj, thành üy, dáng üy trirc thuc Tinh üy.
Ngày
irc hin chi dao cüa Thi.r&ng trlrc Tinh üy và Chixang trInh cong tác tr9ng
tam nàm 2020 cCia Ban Ni chInh Tinh üy v vic so kt 03 nãm thirc hin Chuong
trmnh hành dng s 56-CTrITU ngày 20/4/20 17 cüa Tinh üy v thirc hin Kt 1un
s 10-KL/TW ngây 26/12/20 16 cüa B ChInh trj "vi tiê'p ttc thijc hiçn Nghj quyét
TW3 khóa X ye Tang cic&ng sir lãnh dçto cza Dãng dói vài cong tác PCTN, lang
ph?', Ban Ni chInh Tinh üy d nghj các cap üy, th chüc dãng, thu trithng co quan,
don vi, dja phuang can cir chirc nãng, nhim

v11,

trách nhim cüa dja phuong, don

vj mInh xây drng báo cáo thrc hin so kt (theo d cicang dInh kern) güi v Ban
Ni chInh Tinh üy truic ngày 30/7/2020; ban mêm din tr giri qua dja chi email:
bannoichinhquangtri .gov .vn.
KInh mong sx quan tam phôi hçp thrc hin cüa qu CaC co quan, don v,
dja phuong.I.
Noi nhân:

K/T TRU'CNG BAN

- Nhu trén,
- I 11 U (dé bc).
- Lãnh do Ban,
- Luu: VT, Phông 2.

Phan Cong Blnh

DECIJONGGQIY
Bão cáo s0 kêt 03 näm thLrc hin Chiro'ng trInh hãnh dng s 56-CTr/TU ngày
20/4/2017 ye thtyc hin Kêt 1un s 10-KL/TW ngày 26/12/20 16 cüa B ChInh
tr ye tiêp tuc thyc hin Ngh quyêt TW3 khóa X ye "Tang cu'ông sr Mn/i dio
cüaDáng dôi vó'i cong tác PCTN, fang phi"
dInh km Cong van sO -CV/BNCTUngày D/7/2O2O cña Ban Ni chInh Tinh üy.)

I. CONG TAC LANH DAO, CHi DiO THV'C HI1N
1. Viêc p/zô biên, quán triêt, triéiz khai t/zrc hin
- Hlnh thirc, so hrang các cuc hi nghj di.rçyc cap üy, tO chCrc dâng triên
khai, phô biên, quán trit; dánh giá k& qua ph biên, quán trit.
2. Viêc cii the hóa t/thnh các van bàn tie Mn/i dw, c/il dçio t/zi'c /z&n
- Các van ban do cAp üy, t chirc dáng ban hánh d lãnh do, chi do thirc
hin (neu s litctng và ten m5t sO' van ban tiêu bie2u).
3. Nhfrng Iii uin 19'i, k/zó khàn trong qua trInh triên khai t/14rc hin
II. KET QUA THIJC HIN
1. Cong tác tuyên truyên, giáo dye, nâng cao thrc trách nhim v
phông, chng tham nhüng, lang phi trong di ngü can b, dãng viên, cong
chtrc vã trong nhân dan
- Vic quán trit, trin khai, thuc hin nghiêm the các miic tiêu, quan dim,
chi tnro'ng, nhim vi, giãi pháp phông, chng tham nhüng, lang phi theo Nghj
quyt Hi nghj Trung uong 3 (khoá X); KEt lun s 21-KL/TW Hi nghj Trung
i.rclng 5 (khoa XI), Kêt luân sO 10-KL/TW; Chi thj so 50-CT/TW cüa B ChInh trj,
K hoach so 10-KH!TU ngày 30-3-2016 cüa Ban Thi.r&ng v Tinh u' thirc hin
Chi thj s 50-CT/TW v tang cu&ng sr länh do cüa Dãng di vói cong tác phát
hin, xir 1,2 vi vic, vi1 an tharn nhung; Nghj quyt s 21/NQ-CP ngày 12-5-2009
cüa ChInh phü ban hành Chin hrçc quc gia phông, chng tham nhüng dn närn
2020; các ngh quyt chuyên d& van bàn chi do cüa Trung 1.rcmg, cüa Tinh Uy, cüa
UBND tinh v cong tác phOng, chng tham nhüng, lang phi.
- K& qua thrc hin vic "HQC tp và lam theo tw tuóng, dao dtc, phong
cách Hc C/il !vfinh".
- Vic tuyên truyn cüa hi dng ph bin giáo dçic pháp 1ut và các co quan
truyn thông v cong tác phOng, chng tharn nhQng, lang phi (dO'i vái bOo chI, DOi
Phtht thanh - Truyén hlnh tinh QuOng Tn); vic nêu giicmg ngui tOt, vic t& vá
dAu tranh, phê phán các tri.thng hçip vi phm, các biêu hin tiêu crc.
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- Cong tác khen thix&ng các tp th và cá nhân có thành tIch trong cong tác
phát hin, du tranh phông, chng tharn nhüng, lang phi.
2. Vai trô Iãnh do cila các cap u' dãng, tInh tiên phong, giro'ng mâu
cüa can b, dãng viên, trách nhim cUa nguoi thing du
- Kt qua vic lânh do, chi do, triên khai thirc hin cong tác phông, chông
tham nhüng, lang phi ti dja phi.rang, Ca quan, dan vj; vic lAy kt qua thirc hin
lam tiêu chI dánh giá chAt ltrçrng t chirc dãng vã dãng viên, ngträi dung dAu cAp
u dãng các cAp.
- Vic phân cong BI thu cap ui', ban can sir dãng, dãng doàn và ngui dirng
dAu ca quan, t chirc, don vj phâi trrc tip chi do, trin khai thrc hin cOng tác
phOng, chông tham nhUng, lang phi.
- K& qua thirc hin cong tác kim tra, giám sat d ngän ngra tham nhQng;
cOng tác nAm tInh hInh; xay dirng và thrc hin các phu'ang an, k hoach phOng
ngira, phát hin, xir 1)2 kjp thai các vii vic có dAu hiu tham nhUng, lang phi, cac
hành vi bao che, dung tüng, tip tay cho tham nhüng, lang phi, can thip, can tr&
vic chng tham nhüng, lang phi.
- Viêc lãnh d?o, chi do xü 1)2 kjp thOi, nghiêrn minh các vi..i an, vi,i vic
tham nhQng theo quy dinh cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà ni.rac.
- Kt qua giám sat các t chuc, ca quan, don vj, can b, dãng viên, Cong
chirc v tham nhüng, lang phi ciia M.t trn và các doãn th chinh trj - xã hi.
3. Vic quãn 1)2, giám sat can b, dãng viên; hoàn thin, thrc hin
nghiêm các quy dnh v cong tác to chfrc, can b
- Kt qua giám sat can b, dãng vién, cOng chirc; rà soát, b sung, khc phic
nhüng so h&, bAt c.p trong tuyn ding, dào tao, quy hoach, luân chuyn, b nhim,
khen thumg, quãn 1)2 can b, dãng viên theo quy djnh cüa Trung i.icrng vã Tinh u)2;
xu 1)2 nhQng can b có dAu hiu tham nhüng, lAng phi.
- Kt quA kim tra, giám sat vic thirc hin Nghj quyt 01-NQ/TU ngày
15/4/2016 cüa Ban Thu&ng vi Tinh u)2 "Ve2 dq2y mqnh cái cách hânh chInh, náng
cao náng 4rc cqnh tranh cc'p tinh giai doçin 2016-2020". SAp xp lai b may, tinh
gian biên ch& dng b vai cAi cAch ch d cong vi, Ca cAu 'ai di ngQ cAn b
cOng chtrc, viên chuc.
4. Kiêm soat tài sAn, thu nhp ella ngtrôi Co chu'c vu, quyn hn; thrc
hin các quy dnh v cong khai, minh bch và trAch nhim giAi trInh trong
hoit diing cOng vy.
- Kt qua cong khai, minh bach, trong quAn 1)2, scr dung: ngAn sách, tAi sAn
công, vn dAu tu, tAi chInh, ngAn hAng, thu& hAi quan, dAt dai, tài nguyen, khoáng
san, dAu thAu, t chc thirc hin dçr an, phãn b, quAn 1)2 su dung biên ch; chuyn

manh phwing thüc thanh toán không dng tiên mat. Thirc hin quy djnh ye cong
khai, minh bach cüa các ca quan, dan vj vã trách nhim giái trinh trong boat dng
cong vii cüa các co quan nhà niróc.
- Kêt qua thrc vic kê khai và cong khai bàn ké khai tâi san; thãm tra, xác
rninh, dánh giá tInh trung thirc cüa vic kê khai tài san, thu nhp; kim tra, giám
sat, xác minh vic kê khai; trách nhim giãi trInh vic tang, giãm tài san; vic xác
djnh ké khai, kim soát vic ké khai tài san là tiêu chI d dánh giá can b, dãng
viên, cong chrc, viên chirc; dánh giá m1rc d hoàn thành nhim vi cüa co quan, to
chirc, don vj và ngithi ding du.
5. Xãy drng, sfra di, bô sung các quy dnh v ch d, chInh sách, dam
bao cong khai mmli bch de thrc hiçn phong, chong tham nhung, lang phi.
- Kt qua rà soát, b sung, sira dtM, xây dçmg, ban hành theo th.m quyên
hoc tham mru vâi cp có thâm quyn ban hành các quy djnh, quy ch thuc phm
vi, trách nhiêm càa mInh.
- Vic giao quyn tir chü tài chInh cho các don vj trirc thuc d thirc hin
vic tit kim chi ngân sách, dam báo dung các quy djnh ciia Dãng, Nhà mr&c.
Thtxc hin cong khai nguôn vn du tu các dir an, chuong trinh cho ca quan htru
quan vã nhân dan nai hu&ng igi trirc tip bit dê giám sat.
- Vic cong khai minh bach trong quàn 1 doanh nghip và c phn hoá
doanh nghip Nhã nu&c theo quy djnh; cOng khai và báo dam dan chü trong vic
1p, diu chinh quy hoach, k hoch st:r dung dt.
6. Viêc Jãnh do, chi do phát hin, xii l các vim an, vy vic tham nhüng,
lang phi và thu hi tài san tham nhüng, lang phi; vai trô giám sat ciia CáC Co.
quan dan cii' và vai trô giám sat cüa nhân dan.
- Viêc !ânh dao, chi dao xác minh, diu tra, xi.r l nhurig vi vic có du hiu
tham nhüng (di v&i các cci quan to ting).
- Vic dM mâi phuang thirc hoat dng, ciing c& b sung, nâng cao chtt lirgng
di ngt1 can b, tang cung phi.rong tin lam vic cüa các co quan, don vj có chi.rc
nãng phông, chông tham nhüng.
- Vic giám sat cüa HDND các cap (Trong các kj' hQp djnh kj) cia HDND tinh
có n5i dung thông qua báo cáo cila UBND tinh v kIt qua phông, chng tham nhüng,
lang phi,' có nghj quyê't cüa HDND v PCTN, lang phi hay không,).
- Vic giám sat cüa các co quan dan cr, Mt trn To quc Vit Nam và các
doân th, t chirc quAn chiing v phOng, chng tham nhQng, lang phi.
- Vic giâi quyêt don thu khiêu nai, to cáo cua nhân dan lien quan den tham
nhQng, lang phi; xr l vic lçi dung khiu nai tO cáo dua tin sai sr that, vu cáo, bia
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dit
hu qua xu cho th chi:rc, cá nhân; cong tác kiêm tra, thanh tra, giárn sat..
vic sCr diing các qu5 tü thin, nhân dao.
gay

7. Cong tác kim tra, giám sat, kim soát quyn lye d ngàn ngira tham
nhiing, lang phi; xây dirng van hoá tit kim, không tham nhung, lang phI.
- Kt qua cong tác kim tra, giám sat, diu tra, thanh tra v phOng, chng tham
nhüng, lang phi cüa cp ui Dàng, co quan, dan vi, da phuang.
- Vic dua cong tác kirn tra, giám sat, thanh tra v phOng, chng tham
nhQng, lang phi, cong tác khài t, diu tra, truy t, xét xcr vi an tham nhQng, lang
phi vào chuang trInh cong tác hAng näm cüa các cap ui', chInh quyn, ban, ngành,
dan vj, dja phtiang.
- Vic lânh dao, chi dao râ soát, hoân thiên và thirc hin kim tra, giám sat,
kim soát vic thirc thi quyn lrc cüa nguäi có cht'rc vi, quyn han; thit Ip Co
ch giám sat, kiêm soát trách nhim ngri dirng dAu th.t sr có hiu lirc, hiu qua
d ngän ngira tham nhüng, lang phi.
A

t

A

A

A

8. Kiçn toan to chtrc b9 may, nang cao chat lu'qng, hiçu qua hoit d9ng
cüa các co quan, don vj có chüc näng phông, chng tham nhüng, lang phi
Viêc kiên toàn, dOi mOi phi.rcrng thirc ho?t dng; cüng c& nâng cao chAt
li.rcrng di ngU can bt, tang ci.rông phiiang tin lam vic cüa các ca quan, don vj
chuyên trách ch6ng tham nhüng.
A

III. DANH GIA CHUNG
1.Uu tiern

Dánh gia nh&ng u'u dim ni b.t trong vic lânh do, chi do, t chirc thrc
hin các nhim vv, nhAt là vic khAc phiic nhung hn ch ma Chi.rang trInh hành
dng s 56-CTr/TU dã nêu.
2. thin c/zê và nguyen n/ian
2.]. Han che
Dánh giá nhüng hn ch chi yu trong vic lanh do, chi do, t chirc thirc
hin nhng thim vi cüa Chixang trInh hành dng so 56-CTr/TU.
2.2. Nguyen nhdn
- Nguyen nhân khách quan.
- Nguyen nhãn chü quan.
IV. PHIXONG HUNG, NHIEM VIJ
Phuong huóiig, nhim vi phát huy kt qua, khAc phc hn ch trong vic
thirc hin các nhim v11 Ban Thithng vii Tinh üy dã chi dto t?i Chirang trInh hành
dng s6 56-CTr/TU.
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V. KIEN NGH!, BE XUAT
- Vth Tinh üy, BTV Tinh üy (nu co).
- Vi các Ca quan chüc nãng (nêu co).
Ghi chá:
- D cuang trên mang tInh chAt gi , các th chc, co quan, dan vj, dja
phi.xcmg can cü chxc nang, nhim vii cüa mInh vâ d6i chiu vâi các ni dung cüa
Chircing trInh hành dng s 56-CTr/TU d xây dirng báo cáo phü hcip.
- M& thôi gian báo cáo ti.ir ngây 20/4/20 17 dn 30/6/2020.
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