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UBND TỈNH KON TUM 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:         /BC-SNV Kon Tum, ngày      tháng 12 năm 2022 
           

 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của  

Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum năm 2022 

(Kỳ báo cáo: từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) 

 

Thực hiện Văn bản số 2493/UBND-NC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, 

chống tham nhũng; Văn bản số 747/TTr-NV3 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 

Thanh tra tỉnh về thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; 

Văn bản số 845/TTr-NV3 ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra tỉnh về việc 

báo cáo bổ sung một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

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

năm 2022 tại Sở, cụ thể 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 

- Sở Nội vụ thường xuyên thực hiện quán triệt cho đảng viên, công chức, 

người lao động tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội 

nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có 

thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng1, việc phổ biến, quán triệt các 

                                           
1 Nghị  định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Kế hoạch số 40-KH-/TU, ngày 19/6/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về 

thực hiện kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 3(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, 

lãng phí; Công văn số 3459/UBNC, ngày 26/12/2017; Công văn số 3579/UBND-NCXDPL của UBND 

tỉnh về triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 91-KH/TU  

ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 
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văn bản trên được Sở Nội vụ thực hiện lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, 

giao ban hàng tuần. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giúp cho đảng viên, 

công chức, người lao động trong cơ quan nắm bắt được các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa tham 

nhũng, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

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

triển khai, thực hiện tại đơn vị2; 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. 

Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về phòng, 

chống tham nhũng; Sở Nội vụ đã cụ thể hóa các quy định của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với thực tiễn hoạt động tại cơ quan, giúp 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực được giao, góp phần phòng, chống 

tham nhũng hiệu quả ở cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng tháng, tổ chức họp đánh 

giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, rà soát những nhiệm vụ đã thực hiện, chưa thực 

hiện, những vướng mắc, khó khăn để bàn thống nhất giải pháp chỉ đạo tổ chức 

thực hiện3. 

2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch  

- 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. 

                                                                                                                                      
Chính trị; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh,… 
2 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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- Sở Nội vụ đã xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy Sở trước khi Giám 

đốc Sở thực hiện công tác cán bộ đều thông qua Đảng ủy Sở xem xét, cho chủ 

trương. Các chủ trương, quyết định về công tác cán bộ (bổ nhiệm, điều động, 

khen thưởng, kỷ luật công chức…) và được công khai tại các cuộc họp, niêm yết 

tại trụ sở và được thông báo kết quả trên hệ thống ioffice đến các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở biết, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động. Trong năm 

2022, tiếp nhận 03 công chức4; thực hiện thủ tục nghỉ hưu đúng tuổi đối với 01 

công chức5; thực hiện nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn 23 

công chức; Cử 09 công chức tham gia bồi dưỡng Chuyên viên chính6; 01 công 

chức tham gia bồi dưỡng Chuyên viên7; 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng đối 

với lãnh đạo cấp Sở và tương đương8; 04 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh 

đạo cấp phòng và tương đương9. 

- Tổ chức công khai tài chính định kỳ (công khai dự toán, quý, năm 2022, 

kinh phí thực hiện năm 2021) trong các cuộc Hội nghị CC, NLĐ định kỳ của Sở 

và trên trang Thông tin điện tử, đồng thời tổ chức niêm yết tại bảng tin cơ quan. 

Trong đó, công khai về tiền lương và các khoản trích theo lương; việc mua sắm, 

sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc; chi phúc lợi các ngày lễ, tết; chi văn 

phòng phẩm, chi nhiên liệu, công tác phí, chi khác… nhằm thuận tiện cho công 

tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cũng như CC, NLĐ được biết.  

- Tổ chức phân bổ kịp thời dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực 

thuộc, các đơn vị trực thuộc Sở được giao quyền tự chủ thực hiện xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định hiện 

hành. Các đơn vị đã thực hiện việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, tạo nguồn kinh 

phí tiết kiệm tăng thu nhập cho công chức. 

b) Kết quả cải cách hành chính năm 2022 

- Cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Sở Nội vụ đã 

ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2022 về rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở. Việc rà soát thực hiện theo đúng quy 

định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. Qua rà soát các thủ tục hành chính ngành Nội vụ đã thực hiện theo đúng 

quy định. 

                                           
4 Ông Mai Văn Trung, Phó Trường phòng Công chức, viên chức; bà Trần Nguyễn Châu Giang, Chuyên 

viên Phòng Hành chính -Tổng hợp; bà Hoàng Thị Uyên Anh, Chuyên viên Ban Tôn giáo 
5 Bà Ngyễn Thị Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở 
6 Bà Lê Thị Huệ, Phó trưởng phòng Công chức, viên chức; bà Bùi Thị Thúy Nga, Phó trưởng phòng Quản 

lý Văn thư -Lưu trữ; ông Trần Quang Vinh, Thanh tra viên thanh tra Sở; ông Phạm Hồng Tây, chuyên viên Phòng 

XDCQ&TCBM; ông Bùi Anh Cường, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức; bà Đặng Trần Minh Nghĩa, 

Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức; bà Bùi Thị Phương Thanh, Chuyên viên Phòng Hành chính -Tổng hợp; 

ông Lê Văn Đàm, Chuyên viên Ban Tôn giáo; ông Lâm Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra 
7 Bà Trần Nguyễn Châu Giang, Chuyên viên phòng Hành chính -Tổng hợp. 
8 Ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Hành chính -Tổng hợp; ông Nguyễn Trọng Tâm, Trưởng phòng 

Công chức, viên chức; bà Vũ Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng phòng Qunar lý Văn thư - Lưu trữ 
9 Ông Ngô Minh Cảnh, Chuyên viên chính Ban Tôn giáo; ông Nguyễn Đại Trà, Chuyên viên Phòng Công 

chức, viên chức; ông Cao Viết Hoàng, chuyên viên Phòng hành chính -Tổng hợp; ông Nguyễn Văn Thuận, chuyên  

viên Phòng Quản lý Văn thư -Lưu trữ 
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Tiếp tục công khai đối với danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ theo các quyết định phê duyệt của cấp 

thẩm quyền: (1) Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; (2) Quyết định số 555/QĐ-UBND  ngày 19/10/2021của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành 

chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Quyết định số 493/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 

hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời chấn 

chỉnh tình trạng thao tác trễ trong giải quyết thủ tục hành chính10 trên hệ thống 

thông tin điện tử (hồ sơ giấy đúng hạn). Hiện tại, Sở Nội vụ đã xử lý dứt điểm, 

không để tình trạng hồ sơ quá hạn kéo dài trên Hệ thống theo đúng chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải 

quyết năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/12/2022) là 581 hồ sơ (kỳ 

trước chuyển sang 11 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 492 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực 

tuyến là 78 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đã trả kết quả là 505 hồ sơ (trả trước hạn 500 

hồ sơ; trả đúng hạn 05 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn); đang giải quyết 16 hồ sơ 

(chưa đến thời hạn 16 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn); dừng xử lý 60 hồ sơ.  

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các quy 

định hành chính: Sở Nội vụ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công khai nội dung 

hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC theo 

quy định. Đến tháng 12 năm 2022, Sở Nội vụ không nhận được phản ánh kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. 

- Cải cách tổ chức, bộ máy 

Sở Nội vụ hiện có 06 đơn vị thuộc11 và 01 đơn vị trực thuộc12 theo Quyết 

định số 227/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.  

Về biên chế: Tổng số công chức, người lao động được giao 64 người (61 

công chức và 03 hợp đồng 68), hiện có mặt 59 công chức và 03 hợp đồng 68.  

Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan: Thực hiện 

đúng quy định các nhiệm vụ được phân cấp ủy quyền trong lĩnh vực tổ chức bộ 

máy; đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định, cụ thể: 

+ Phòng Công chức, viên chức: 01 Trưởng, 02 Phó, 05 chuyên viên 

                                           
10 Văn bản số 116/SNV-HCTH ngày 14 tháng 01 năm 2022; Văn bản số 601/SNV-HCTH ngày 15 tháng 

3 năm 2022; Văn bản số 2792/SNV-HCTH ngày 04 tháng 11 năm 2022. 
11 Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Hành chính -

Tổng hợp; Phòng Thi đua-Khen thưởng; Phòng Quản lý Văn thư-Lưu trữ; Thanh tra Sở 
12 Ban Tôn giáo 



 5 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: 01 Trưởng, 02 Phó, 08 chuyên viên, 03 

Hợp đồng 68 

+ Phòng XDCQ&TCBM: 01 Trưởng, 02 Phó, 07 chuyên viên 

+ Thanh tra Sở: 01 Phó, 02 Thanh tra viên; 

+ Phòng Thi đua - Khen thưởng: 01 Trưởng, 01 Phó, 04 Chuyên viên 

+ Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ: 01 Trưởng, 02 Phó, 05 Chuyên viên 

+ Ban Tôn giáo: 01 Trưởng, 09 chuyên viên 

c) Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Đảng ủy Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Đấu 

thầu; Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị. Trình tự, thủ tục về mua sắm, thanh lý tài sản công thực hiện theo đúng 

trình tự, thẩm quyền đã được phân cấp tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định về phân cấp quản 

lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; đặc biệt, Giám đốc Sở thực 

hiện nghiêm quy định về sử dụng xe công vụ. 

Thực hiện xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho 

các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; thực hiện thanh quyết toán các chế độ chính sách 

cho công chức, người lao động và các hoạt động chi tiêu thường xuyên của cơ 

quan đảm bảo.  

Chỉ đạo báo cáo và thực hiện công khai tài chính; tổ chức đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí đảm bảo theo qui định.  

Việc quản lý sử dụng tài sản công, văn phòng phẩm, điện, nước bảo đảm 

thực hành tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; trình tự thủ tục mua sắm đã thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành; hạn chế tối đa các khoản chi hội nghị, tiếp 

khách, đi công tác… Giảm các khoản chi mua sắm chưa thật sự cần thiết. Đảm 

bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch trong hoạt động thu chi tài chính, quản 

lý, sử dụng biên chế, tài sản công của cơ quan. 

Ban hành Kế hoạch số 10/KH-SNV ngày 17/02/2022 về việc tự kiểm tra tài 

chính, kế toán Sở Nội vụ năm 2021. Thành lập Tổ kiểm tra hoạt động tài chính, 

kế toán năm 2021 tại Phòng Hành chính -Tổng hợp và Ban Tôn giáo. Qua kiểm 

tra, cơ bản việc quản lý nguồn kinh phí, thực hiện quy trình mua sắm tài sản, 

nghiệp vụ kế toán (chứng từ, lập sổ sách, quyết toán,...) của các đơn vị đảm bảo 

theo quy định (Báo cáo số 51/BC-TKT ngày 05/4/2022của Tổ kiểm tra). 

d) Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức 

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

trí công tác tại đơn vị13 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 

                                           
13 Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 15/02/2022 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở 

Nội vụ năm 2022 
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quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Trong năm 2022, 

Sở Nội vụ đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức. 

e) Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập 

Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1642/QĐ-SNV ngày 12/12/2022 phê 

duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đối 

với 23 trường hợp. Sở Nội vụ đang thực hiện kiểm tra về mẫu biểu, nội dung kê 

khai và nộp về Thanh tra tỉnh trước ngày 30 tháng 12 theo đúng quy định. 

Đồng thời, trong năm 2022, phát sinh 01 trường hợp kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu, 02 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và 06 trường hợp 

kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ theo quy định. 

Từ ngày 15/12/2021 đến nay, Sở Nội vụ đã thực hiện công khai 32 bản kê 

khai tài sản, thu nhập của công chức theo đúng quy định, trong đó có 23 bản kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2021 và 09 bản kê khai tài sản, thu nhập khác (lần đầu, 

bổ sung, phục vụ công tác cán bộ). 

Trong năm 2022, Sở Nội vụ chưa nhận văn bản nào của các cơ quan, đơn 

vị phản ánh việc công chức của Sở thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập trái 

với quy định. 

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

Trong 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. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện công tác 

PCTN 

- Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị còn 

hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, đấu tranh với những trường hợp có dấu hiệu tham 

nhũng, lãng phí hoặc nạn “tham nhũng vặt” trong cơ quan.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN TRONG 

NĂM 2023 

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về 

lối sống, đạo đức cho công chức; chú trọng giáo dục về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, 

kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức tự phê bình và phê bình; tự giác trong rèn 

luyện cần, kiệm, liêm, chính giữ gìn phẩm chất, xây dựng đoàn kết nội bộ. 

2. Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu và toàn thể công chức trong PCTN; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi, 

vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách 
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nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn 

vị theo quy định. 

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở phải nêu cao 

tính tiên phong, gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; phải chịu trách 

nhiệm khi xảy ra tham nhũng tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Tăng cường 

thực hiện các biện pháp PCTN, triển khai đến công chức thuộc cơ quan, đơn vị 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện công tác PCTN. 

4. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, 

minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện sớm, xử lý 

nghiêm minh theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh 

các tập thể, cá nhân tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt". 

6. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả việc kê khai tài sản, 

thu nhập có người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội 

ngũ công chức, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

trong giai đoạn mới. 

7. Công chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, 

gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 

Chỉ thị số 05-CT/TWngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

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 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4492/KH-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 và bố trí kinh phí để các đơn vị triển khai thực hiện. 

Công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính được thực 

hiện thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát và thực hiện đảm bảo tiến độ 

các nhiệm vụ được phân công. Tính đến nay, qua theo dõi, các nhiệm vụ đã thực 

hiện đúng tiến độ đề ra. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và ban hành quy chế hoạt 

động của các Ban Chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh như: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh14, Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh15. 

                                           
14 Quyết định thành lập số 287/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo số 1667/QĐ-BCĐCCHC ngày 01/6/2022. 

 15 Quyết định số  730/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum. 
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- Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm 

nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đồng thời thực hiện thí điểm 

phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh16. 

- Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh tiến 

hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 10 đơn vị; đồng thời thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác giải quyết thủ tục 

hành chính tại 09 đơn vị.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính 

năm 202217, cụ thể: tổ chức cuộc thi ảnh online chủ đề “Sự nỗ lực của cơ quan 

hành chính trong hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh 

(lần thứ 2) nhằm quảng bá hình ảnh đẹp, tiêu biểu của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức Hội nghị trực 

tuyến quán triệt quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng 

cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công cấp 

tỉnh cho lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; đồng thời xây dựng các 

video tuyên tuyền về tiện ích dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu 

chính công ích gửi đến người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng; thường xuyên cập 

nhật, công khai đầy đủ các nội dung theo quy định lên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh; thông tin, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp cách truy cập về thủ 

tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính...  

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 

202218. Đồng thời đã ban hành 02 Công văn19 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố có liên quan đề nghị phối hợp triển khai một số nội dung và cử nhân sự 

tham gia cùng đoàn khảo sát. Đến nay đã hoàn thành việc khảo sát và báo cáo kết 

quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 

2022). 

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 

                                           
16 Theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hảnh chính không phục thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
17 Theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh. 
18 Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 14/9/2022. 
19 Công văn số 2367/SNV-HCTH ngày 21 tháng 9 năm 2022 về phối hợp triển khai công tác điều tra xã 

hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 2430/SNV-

HCTH ngày 28tháng 9 năm 2022 về phối hợp điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nướcnăm 2022 
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Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 71 đơn vị. Qua kiểm tra, các cơ 

quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

quy chế văn hóa công sở. 

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

Tính từ ngày 15/12/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 30 cơ quan, đơn vị, 

địa phương20 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.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ: Không. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022 của đơn vị, Sở Nội vụ báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:     
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (b/c);       - Đảng ủy cơ sở Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, HCTH.      
 

   

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Minh 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

                                           
20 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. 
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