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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN HỒNG

Số:       /BC- UBND

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

              Tân Hồng, ngày          tháng  3 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023

  I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc quán triệt, tuyên truyền, 
phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

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 phòng, chống tham nhũng.

Ngày 18/01/2023, UBND xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13/KH-
UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tổ chức hội nghị triển 
khai tới cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền trên đài truyền thanh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các chính sách và 
quy định về phòng chống tham nhũng.

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác 
phòng, chống tham nhũng

UBND tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy 
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các quy định 
về phòng ngừa tham nhũng; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi 
tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra hiệu 
quả việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương, báo cáo về 
UBND huyện.

  c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp 
luật còn thiếu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: 
UBND xã tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn, quy định của cấp trên.

đ) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác 
phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về 
phòng, chống tham nhũng.

Xây dựng kế hoạch về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng 
chống tham nhũng tại địa phương. Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra 
việc thực hiện theo kế hoạch, định mức, chỉ tiêu đề ra nhất là trong công tác chi 
tiêu nội bộ của cơ quan theo quy chế chi tiêu đã ban hành từ đầu năm 2023.

g) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Tổ chức hội nghị 
cán bộ, công chức; thông qua hội nghị của các ban, ngành đoàn thể và tuyên 
truyền trên đài truyền thanh xã; trên cổng thông tin điện tử của xã.
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2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động:
- Công khai, minh bạch các lĩnh vực phải công khai theo quy định và được 

đăng tải trên Trang điện tử của xã tại địa chỉ 
http://tanhong.binhgiang.haiduong.gov.vn  trong đó tập trung công khai nhóm 
lĩnh vực hay phát sinh tham nhũng, tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý và sử 
dụng ngân sách nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công; đất đai, tài nguyên; 
giáo dục đào tạo; y tế theo quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động được quan tâm 
đúng mức; bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, kinh phí huy động từ các nguồn 
hợp pháp khác được công khai minh bạch.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc xây dựng, ban hành, thực hiện và công 

khai kết quả thực hiện quy định và định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Thường xuyên 
tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định tại 
Luật Phòng, chống tham nhũng.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: 
Triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc trong bộ máy chính quyền địa phương vào việc đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức, coi đây là một tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 
 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
Tiếp tục chỉ đạo triển khai hực hiện công tác cải cách hành chính để thực 

hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành 
chính bằng các hình thức phù hợp như: Thông qua Trang thông tin điện tử, 
phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ gấp. 

Công tác cán bộ được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, đề nghị cấp có 
thẩm quyền tổ chức thi công chức với Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng -Thống kê, 
Địa chính xây dựng; 

 e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 
chức vụ, quyền hạn: Thực hiện chế độ công khai, kê khai tài sản thu nhập đúng quy 
định.

 Chỉ đạo cán bộ, công chức người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập kê 
khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị 
định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ theo kế hoạch của 

http://tanhong.binhgiang.haiduong.gov.vn
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UBND tỉnh, đúng đủ và kịp thời. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện; tổng số tiền, tải sản 
tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo: Không 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và 
tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Không 

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc 
tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: Không

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, 
xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không.

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không.

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 
dõi, quản lý của sở, ngành, địa phương: Không 

e) Kết quả xử lý tải sản tham nhũng: Không
f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 
vực ngoài nhà nước

Thực hiện việc triển khai lồng ghép công tác phòng chống tham nhũng trong 
các cuộc họp của cơ quan. Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tham 
nhũng trên đài truyền thanh của xã và Cổng thông tin điện tử của xã.

5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, công 
dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác tích cực tuyên truyền về 
phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, 
nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm.

 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG  

1. Đánh giá tình hình

Thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về công tác phòng 
chống tham nhũng, xử lý, giải quyết đơn thư đảm bảo kịp thời, đúng quy định của 
pháp luật về thời gian và bản chất công việc theo nội dung đơn và những đề nghị 
chính đáng của các tổ chức, cá nhân. Xây dựng lịch tiếp công dân hàng tuần của 
chủ tịch UBND; phân công cán bộ, công chức tiếp nhận phân loại đơn, theo dõi 
vào sổ theo đúng quy định; giải quyết các đơn thư được kịp thời, không để tồn 
đọng, đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình. So với kỳ trước, cùng kỳ năm 
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trước, số đơn giảm.

2. Dự báo tình hình tham nhũng

a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới giảm.

b) Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra nhiều tham nhũng cần 
phải tập trung các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng: Đất đai, 
đầu tư công.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Công tác phòng, chống tham nhũng được quán triệt, triển khai thực hiện. 
Tại địa phương, không có trường hợp nào vi phạm về công tác phòng chống tham 
nhũng. Bên cạnh đó, UBND xã luôn xác định với phương châm lấy dân làm gốc 
và xác định cán bộ là công bộc của dân nên lợi ích chính đáng của nhân dân luôn 
được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhanh gọn các thủ tục 
hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ 
chức đến liên hệ công việc và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho công dân, thì việc tiếp dân 
ở UBND xã cũng còn một số mặt hạn chế và những tồn tại cần khắc phục.

Nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, vướng mắc, tồn 
tại, hạn chế và nguyên nhân đó là: Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư nói chung 
được thực hiện có hiệu quả là do sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát sao của lãnh 
đạo UBND, sự tâm huyết của cán bộ tiếp công dân với tinh thần luôn luôn lắng 
nghe để thầu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ý thức trong 
việc phục vụ nhân dân. Được nhân dân đồng tình ủng hộ mọi chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy 
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các quy định 
về phòng ngừa tham nhũng; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi 
tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật;  

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở với các cuộc vận 
động lớn trên địa bàn huyện và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã.

  3. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh 
bạch các lĩnh vực phải công khai theo quy định; trong đó tập trung công khai 
nhóm lĩnh vực hay phát sinh tham nhũng, tiêu cực: Công tác cán bộ, quản lý và sử 
dụng ngân sách nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công; đất đai, tài nguyên; 
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giáo dục đào tạo; y tế theo quy định của pháp luật.
         4. Thực hiện các Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Quán triệt 
đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan các quy 
định của pháp luật về quy tắc ứng xử; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc 
thẩm quyền quản lý. Đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ vào việc đánh giá cán bộ, 
công chức, coi đây là một tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, hằng năm.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra. 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu 
cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 
nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục 
vụ của cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023, 
UBND xã Tân Hồng  báo cáo để Thanh tra huyện Bình Giang  nắm được và cho ý 
kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nơi nhận:
- Thanh tra huyện Bình Giang;
- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Cường
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