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Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2022 
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  Thực hiện Văn bản số 2493/UBND-NC ngày 02 tháng 8 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 

công tác phòng, chống tham nhũng; Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) 09 tháng đầu năm 2022 như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG TẠI ĐƠN VỊ 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; việc 

quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 

PCTN 

 a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp 

trên trong công tác PCTN 

- Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xác định công tác phòng, chống tham nhũng là 

nhiệm vụ quan trọng nên đã thường xuyên quán triệt các đơn vị thuộc, trực thuộc 

Sở về công tác tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều 

hành của cấp trên trong công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị. 

 - Chủ động xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PCTN để 

triển khai, thực hiện tại đơn vị1; phòng ngừa các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

và các hành vị bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chịu trách 

nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. 

 b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến 

lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTN 

 Lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Chiến lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về PCTN. 

                                                 
1 Kế hoạch số 22/KH-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2022 về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ. 
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 c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp 

luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 

Không 

 d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công 

tác PCTN: Sở Nội vụ đã bố trí 01 Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp 

theo dõi, phụ trách tham mưu công tác PCTN tại đơn vị. 

 đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN 

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN được lồng ghép thông qua 

các cuộc họp chi bộ, chi đoàn định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin trên nền tảng 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice, trên trang thông tin điện tử của Sở. 

(Có biểu mẫu kèm theo) 

 2. Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, 

đơn vị 

a) Kết quả thực hiện công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động  

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện Văn bản số 

155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 về việc thực hiện công khai, minh 

bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nội vụ đã triển khai thực 

hiện công khai, minh bạch các nội dung sau: 

+ Chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo bồi dưỡng; bổ nhiệm; điều động; thủ 

tục tuyển dụng; tiếp nhận; điều động; thuyên chuyển; nâng lương; chuyển ngạch; 

khen thưởng; thành lập, kiện toàn bộ máy, tổ chức... tại cơ quan theo đúng quy 

định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân đến liên hệ 

công tác. 

+ Tổ chức công khai tài chính, mua sắm hàng hóa, tài sản và các gói thầu 

trong đầu tư xây dựng cơ bản tại cuộc họp định kỳ của Sở và tổ chức niêm yết tại 

bảng tin cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Việc công khai 

được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm thuận tiện cho công tác 

giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cũng như công chức, người lao động tại cơ 

quan được biết. 

- Việc thực hiện trách nhiệm giải trình: Không. 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Trên cơ sở Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ2, đơn vị đã 

triển khai thực hiện đúng định mức, chế độ, tiêu chuẩn; đồng thời thực hiện đúng 

định mức trong quản lý sử dụng trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc và tài 

sản công khác. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

- Kết quả kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử 

của người có chức vụ, quyền hạn: Qua kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ không phát 

                                                 
2 Quyết định số 450/QĐ-SNV ngày 24 tháng 11 năm 2021. 
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hiện công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử tại cơ 

quan, đơn vị. 

- Kết quả thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà tặng: Sở Nội vụ 

không tặng quà và nhận quà tặng nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm truyền 

thống, … 

- Việc tổ chức rà soát xung đột lợi ích, kết quả giải quyết xung đột lợi ích: 

Không. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

- Đầu năm 2022, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác tại đơn vị để làm cơ sở triển khai, thực hiện; đồng thời việc chuyển 

đổi vị trí công tác theo đúng các quy định của pháp luật về PCTN và kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Trong 9 tháng 

đầu năm, Sở Nội vụ đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 công chức (theo đúng 

Kế hoạch). 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính: 

+ Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2021); Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

+ Đơn vị luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng 

dịch vụ hành chính công, chất lượng dịch vụ công và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến theo Bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; đồng 

thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính đã được công bố theo 

chỉ đạo. 

+ Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022, Sở Nội vụ đã giải quyết 687 hồ 

sơ (trong đó: tiếp nhận trực tuyến 52 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp 621 hồ sơ; kì 

trước chuyển sang 14 hồ sơ), đã giải quyết 184 hồ sơ (trong đó có 143 hồ sơ 

trước hạn, 31 hồ sơ đúng hạn, 10 hồ sơ trễ hạn3), tổng số hồ sơ đang giải quyết là 

279 hồ sơ (trong đó có 278 hồ sơ trong hạn và 01 hồ sơ quá hạn); hồ sơ dừng xử 

lý là 224 hồ sơ.  

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng 

tiền mặt: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; 

sử dụng hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng; tỉ 

lệ văn bản đi/đến (không mật) được trao đổi trên môi trường mạng đạt 100%. 

                                                 
3 Thực tế chỉ có 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ trễ hạn do phải xin ý kiến của các cấp có liên quan, 

còn lại 08 hồ sơ bị báo trễ do thao tác trên hệ thống chưa kịp thời. 
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Đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo vấn đề an toàn thông tin trong 

hoạt động trao đổi văn bản. 

+ Thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền 

mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước; Sở Nội vụ đã chi trả lương, các khoản phụ 

cấp theo lương và các khoản thanh toán cho cá nhân cho cán bộ, công chức, 

người lao động thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, không 

dùng tiền mặt. 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập:  

Thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định về công tác kê khai và kiểm 

soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 

tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

(Có biểu mẫu kèm theo) 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Nội vụ chưa phát hiện công chức vi phạm 

công tác tham nhũng tại cơ quan. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Đảng ủy, lãnh đạo Sở luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

tuyên truyền pháp luật về PCTN trong toàn thể công chức và người lao động; 

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công chức trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở, đồng thời 

không xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong toàn cơ quan. 

2. Tồn tại, hạn chế: Không 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN TRONG 

QUÝ IV NĂM 2022 

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Sở, 

nêu cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công PCTN; chú trọng công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, công chức, 

người lao động trong cơ quan. 

2. Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. 

3. Thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân; quy chế quản lý cán bộ, công 

chức, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ; chấp 

hành đúng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động quản lý các 

nguồn kinh phí của ngân sách cấp. 

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời khắc phục các thiếu 

sót, tồn tại trong công tác quản lý.  
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6. Tăng cường hoạt động giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ và 

hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm vi phạm trong công tác quản lý của Sở. 

B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC 

GIAO 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Kết quả công tác cải cách hành chính 

- Triển khai Kế hoạch số 59/KH-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2021 về kiểm 

tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa 

công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

- Triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1558/KH-UBND ngày 24 tháng 5 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu các nội dung theo Kế hoạch số 

4492/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải 

cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh: (1) Xây dựng Kế hoạch khắc phục các 

tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

năm 2021; (2) Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ 

người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, 

(3) Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính 

theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh,... 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành công văn4 chỉ 

đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm cải thiện, nâng cao các 

chỉ số thành phần chỉ số cải cách hành chính tỉnh. 

2. Việc đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh 

nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 

Đã chủ động xây dựng Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người 

dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 

20225. Kết quả khảo sát sẽ được báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 

tháng 11 năm 2000. 

3. Kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy 

tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên 

chức 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

14/9/2022, Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất tại 50 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, 

cán bộ, công chức các đơn vị cơ bản chấp hành tốt giờ giấc làm việc; việc tiếp 

                                                 
4 Công văn số 2509/CV-BCĐCCHC ngày 03/8/20225) 
5 Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 14/9/2022. 
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nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân cơ bản đúng hẹn, trước hẹn; thực hiện 

nghiêm Quy chế văn hóa công sở.... 

4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

- Tính đến ngày 14/9/2022, trên địa bàn tỉnh có 30 cơ quan, đơn vị, địa 

phương6 đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; số công chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi 

theo kế hoạch là 157 người; số công chức, viên chức chưa thực hiện chuyển đổi là 

73 người.  

Việc chậm chuyển đổi đối với một số vị trí thuộc một số đơn vị được xác 

định do một số nguyên nhân sau: (1) Trong năm 2022, một số đơn vị đã thực hiện 

tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; (2) Một số trường hợp thuộc đối tượng 

phải chuyển đổi đang tham gia đi học tập trung; đang điều trị bệnh; đang nuôi con 

nhỏ dưới 36 tháng tuổi; (3) Một số trường hợp chưa đến thời hạn phải chuyển đổi 

vị trí công tác theo quy định. Dự kiến việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác sẽ 

được thực hiện và hoàn tất trong quý IV/2022. 

(có biểu mẫu kèm theo) 

5. Công tác phòng chống tham nhũng trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ; kết 

quả xử lý, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng tiêu cực 

trên địa bàn tỉnh 

a) Công tác phòng chống tham nhũng trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ 

- Công tác tuyển dụng: Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 20227, các thông tin liên quan đều 

được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trang 

thông tin điện tử Sở Nội vụ. Hiện đang tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 

2022. 

- Công khai quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức: Các 

đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ (quy hoạch mới, rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung) thực hiện đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy. Đồng thời công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức 

được các đơn vị thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền và đảm bảo tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

b) Kết quả xử lý, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng 

tiêu cực trên địa bàn tỉnh 

                                                 
6 Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

Chư Mom Ray; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học 

và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin 

và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: Đăk Hà, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông; Đăk Tô; thành phố Kon Tum; Kon Rẫy; Đăk Glei; Ia H'Drai; Kon 

Plông; Sa Thầy. 
7 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức các 

cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. 
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Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong 9 

tháng đầu năm 2022, chưa có tổ chức, cá nhân nào sai phạm phải xem xét, xử lý 

về hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

6. Kết quả kiểm tra việc ban hành các quy định, quy tắc về công tác 

PCTN đối với các tổ chức xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành 

lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để 

hoạt động từ thiện theo Văn bản số 432/HD-UBND ngày 16 tháng 02 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thường xuyên rà soát, cung cấp danh sách các tổ chức xã hội do Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp 

của nhân dân để hoạt động từ thiện cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp, theo dõi; đồng 

thời thường xuyên đề nghị các tổ chức xã hội trên sử dụng các khoản đóng góp 

của nhân dân để hoạt động từ thiện đúng theo quy định của pháp luật về PCTN và 

Điều lệ của tổ chức. 

II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN 

NHÂN: Không. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 

2022 tại đơn vị và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ 

báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (B/c); 

- Lưu: VT, HCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
                              
 

 

 

 

 

 Đoàn Văn Minh 
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