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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm  

 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

    

 Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-NC ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/TT-

TTCP, Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

 I. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN 

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

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

trực thuộc Sở về công tác tuyên truyền pháp luật PCTN, triển khai thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động ̣về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022; Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 

2025. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ ban hành Chương trình số 02/CTr-SNV ngày 23 

tháng 02 năm 2022 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Chương trình 

số 04/CTr-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2022 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 để các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thực hiện. 

- Chú trọng công tác tự rà soát, kiểm tra khắc phục tồn tại trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ trên địa 

bàn tỉnh nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Sở chỉ đạo các Chi bộ, 

Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể đảng viên, 

công chức và người lao động trong cơ quan biết nâng cao ý thức thực hiện. 

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

Căn cứ Luật phòng chống tham những năm 2018; Nghị định 

04/2015/NĐCP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và các văn bản pháp 
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luật (còn hiệu lực) có liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý; Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành 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. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện công khai, 

minh bạch các nội dung: 

- 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 định kỳ trên các cuộc họp định kỳ của Sở và tổ 

chức niêm yết tại bảng tin cơ quan và trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ. Việc 

công khai theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 

năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ... nhằm thuận 

tiện cho công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cũng như công chức, 

người lao động được biết. 

b) Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị 

trí công tác của cán bộ, công chức 

- Chủ động xây dựng quy tắc chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở, quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

cán bộ, công chức, thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác: Được thực hiện đúng theo quy định và 

phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan. Việc luân chuyển vị trí công tác nội bộ thực 

hiện theo kế hoạch ban hành từ đầu năm. 

c) Về minh bạch tài sản và thu nhập 

- Sở Nội vụ đã tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối 

với các đối tượng phải kê khai trong toàn Sở, đồng thời niêm yết công khai bản 

kê khai theo quy định. 

- Quản lý và khai thác bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định. 

Không có trường hợp phải xác minh lại bản kê khai tài sản, thu nhập. 

d) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành 

vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có trường hợp nào sai phạm phải xem 

xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra 

tham nhũng. 

đ) Xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành, triển khai thực hiện 

đúng chế độ, tiêu chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành 
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của nhà nước; thực hiện đúng định mức trong quản lý sử dụng trang thiết bị, 

phương tiện, trụ sở làm việc và tài sản công khác. 

e) Công tác cải cách hành chính  

  - Hiên nay Sở Nội vụ có 88 thủ tục hành chính thực hiện theo dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó 06 TTHC thực hiện ở mức độ 3 và 82 

TTHC thực hiện ở mức độ 4). 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ trong 6 tháng đầu 

năm (số liệu từ ngày 15/12/2021 đến ngày 09/6/2022) là 553 hồ sơ (trong đó, kỳ 

trước chuyển sang 8 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 543 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 02 

hồ sơ). Tổng số hồ sơ đã trả kết quả là 107 hồ sơ (trả trước hạn 73 hồ sơ, đúng 

hạn 30 hồ sơ, trễ hạn 04 hồ sơ) đang giải quyết 412 hồ sơ; trả lại 34 hồ sơ. 

- Trang thông tin điện tử của Sở đã cập nhật tương đối đầy đủ các thông tin 

theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

- Đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SNV ngày 04 tháng 4 năm 2022 về duy 

trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ năm 2022; Ban chỉ đạo, Tổ 

công tác thực hiện ISO của Sở không có sự thay đổi; ban hành kế hoạch thực hiện 

Mục tiêu chất lượng năm 2022 niêm yết tại cơ quan. Hiện các phòng chuyên môn 

của Sở Nội vụ đang tiến hành hoạt động rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình 

phù hợp với các quy định, văn bản pháp quy mới; để ban hành lại bộ quy trình 

ISO và thực hiện công bố lại (theo kế hoạch vào Quý III năm 2022). 

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nội vụ không phát hiện tham nhũng xảy 

ra ở cơ quan, đơn vị, cũng như không có hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại 

cơ quan. 

II. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Sở luôn chú trọng công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng 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. 

b) Tồn tại, hạn chế: Không 

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN 6 tháng cuối 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 tác phòng, chống tham 

nhũng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 
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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.  

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. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại đơn vị, 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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