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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
tháng 9 năm 2022
(Thời gian báo cáo từ ngày 10/8/2022 đến 10/9/2022)
Thực hiện Công văn số 2290/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc triển khai Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 27/7/2022 của
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Công văn số 374/TTrPCTN ngày 31/8/2022 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện một số
nội dung trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Dân tộc báo cáo tình
hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 năm 2022
như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, TỔ
CHỨC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG, TIÊU CỰC (PCTN, TC).

1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC: 01 văn bản
(Ngày 23/8/2022 tại cuộc họp Chi bộ cơ quan, Cấp ủy chi bộ đã triển khai
Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống, tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng chống
tiêu cực tới toàn thể cán bộ đảng viên, gồm có 19/19 đảng viên tham gia).
2. Công tác ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch…để lãnh đạo,
chỉ đạo: 01 văn bản (Báo cáo số 198/BC-BDT ngày 12/8/2022 Tình hình và kết
quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8 năm 2022).
3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Việc tuyên truyền giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm
không tham nhũng: Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức về Hướng dẫn
số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống, tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng chống tiêu
cực, trên Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc.
- Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt
động của cơ quan, đơn vị: Không
- Việc xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội về
kiểm tra, giám sát về PCTN,TC: Không
- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng,
thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Không
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- Việc tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí
công tác; kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ
quan, tổ chức, đơn vị: Không
- Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong
quản lý tiền tệ không dùng tiền mặt: Thực hiện thường xuyên
- Quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm;
những điều Đảng viên không được làm: Thực hiện thường xuyên
- Quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức,
đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức: Không
có vi phạm
4. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực và việc thu hồi tài
sản tham nhũng
4.1. Thông qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra; qua xử lý, phản ánh, giải
quyết tố cáo; qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị (số vụ
việc tự phát hiện, số vụ việc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết): Không
4.2. Thông qua công tác Thanh tra, kiểm tra của ngành Thanh tra:
- Công tác PCTN, TC trong nội bộ ngành Thanh tra; kết quả thực hiện các
giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan trong công tác PCTN, TC: Không
- Kết quả xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra: qua công tác
kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thu hồi tài sản
tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu, nại tố cáo: không
- Kết quả phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để chuyển cơ quan có
thẩm quyền giải quyết theo quy định: Không
- Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, kiểm toán:
Không
5. Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám
sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và địa phương: Qua kết quả rà soát các
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (số vụ việc
phát hiện, số vụ việc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, kết quả đã giải quyết
đạt tỷ lệ % so với số kiến nghị); kết quả thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát của
các cơ quan dân cử: Không
II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

- Công tác PCTN của Ban Dân tộc luôn được Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan
xác định là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện; Công tác PCTN
được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban. Trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo đã triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ
đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh và các cấp có thẩm quyền về PCTN.
- Tập thể đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các
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mặt công tác; cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan có
trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác, đồng tình và nghiêm túc
thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh phong trào đấu
tranh PCTN, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng trong lĩnh vực quản lý. Trong thời
điểm báo cáo Ban Dân tộc không có trường hợp nào vi phạm về tham nhũng.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
tháng 9 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Dân tộc trân trọng gửi
Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Các phòng thuộc Ban ;
- Website Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, TTr.

Đinh Trung Dũng

