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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng
(từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019)
Thực hiện Công văn số 1291/TTCP-C.IV ngày 01/8/2019 của Thanh
tra Chính phủ về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phục
vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo
cáo kết quả thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy định
của pháp luật về PCTN
a) UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai, phổ biến Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người
phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Kế
hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn
có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày
17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng
ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ; Nghị quyết số 08/NQ-CP
ngày 24/01/2018 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và
nhiều văn bản khác; đồng thời, trong hoạt động quản lý nhà nước UBND tỉnh
và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã ban hành 107 văn bản1 để cụ thể hóa các
quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PCTN;
b) Công tác thông tin, tuyền truyền, giáo dục về PCTN gắn với triển
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị
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Một số văn bản như: Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 19/12/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm
2019 của tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 7827/UBND-NC ngày 25/12/2018 V/v chỉ đạo thực hiện một số nội
dung liên quan đến công tác PCTN; Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 14/1/2019 Triển khai công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi năm 2019; Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 14/2/2019 Kế hoạch Công tác PCTN trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 22/3/2019 Đánh giá công
tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 17/5/2019 Chỉ thị Về việc triển
khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Công văn 3711/UBND-NC ngày
2/7/2019 V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
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số 05/CT-BCT ngày 15/5/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được
các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.
Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tích cực đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; trong kỳ, đã
tổ chức 26 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN (trong đó, UBND
tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị) cho 4.629 lượt người, phát hành 722 tài liệu; Các
cơ sở giáo dục đào tạo thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN
vào giảng dạy theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 và Quyết định số
101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Báo Quảng Ngãi
đã mở chuyên mục Pháp luật và Đời sống trên số thứ 3 vào tuần 3 hàng
tháng, An ninh – Trật tự trên số báo thứ 5 vào tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng,
Tòa soạn và Bạn đọc. Báo Quảng Ngãi điện tử (www.baoquangngai.vn) đăng
các tin, bài, ảnh, lượng độc giả truy cập 20.000 lượt/ngày; Cổng thông tin
điện tử của tỉnh và trang tin thành phần của các cơ quan, địa phương đã đăng
nhiều tin, bài về kết quả công tác PCTN;...
c) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật PCTN 2018:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật
PCTN năm 2018 đến 180 người là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố và công chức cơ quan Thanh tra tỉnh, đã phát hành 180 bộ
tài liệu; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND
ngày 17/5/2019 về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 và Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019, theo đó các các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố đã tổ chức 10 lớp triển khai Luật PCTN 2018 cho 1.099
lượt người, phát hành 362 bộ tài liệu; hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục
theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị để đôn đốc, hỗ trợ báo cáo
viên pháp luật để việc triển khai Luật PCTN năm 2018 đạt hiệu quả thiết
thực.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Trong kỳ UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã triển khai
đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung cải thiện môi
trường đầu tư, khởi nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm
xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước
đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa
tham nhũng đạt một số kết quả tích cực, như sau:
- Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Các
nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các công tác của UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh đều được công khai
trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, tạo điều kiện cho tổ
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chức, cá nhân theo dõi, giám sát2; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham
nhũng, như: tài chính ngân sách3, đầu tư phát triển; chỉ tiêu biên chế công
chức, viên chức, công tác cán bộ4, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kết quả
xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kết luận
thanh tra và xử lý vi phạm,…; UBND tỉnh đã tổ chức họp báo định kỳ và đột
xuất để kịp thời công khai, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và trả lời,
giải trình đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
- Về xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn:
UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn;... Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ
sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, quy định
về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của ngành, địa phương theo quy định. Qua
kết quả 08 cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung về thực hiện các chế độ, định
mức, tiêu chuẩn, phát hiện có 09 đơn vị vi phạm5 với tổng số tiền 278,19
triệu đồng (đã thu hồi 172,39 triệu đồng6, đạt 65,56%).
- Việc nộp lại quà tặng và tặng quà: Chưa phát hiện trường hợp tặng
quà, nhận quà không đ ng quy định.
- Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: UBND
tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai Đề án văn hóa công vụ 7; có 09 cơ quan,
đơn vị8 ban hành cụ thể hóa quy định về quy tắc ứng xử; các sở, ngành, địa
phương còn lại triển khai tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử gắn với tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ,
công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã
hội theo quy định của Trung ương. Trong kỳ có 30 đơn vị được kiểm tra việc
thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, qua đó cơ bản tại các cơ quan
đơn vị không có hành vi vi phạm.
- Về chuyển đổi vị trí công tác: Trong kỳ, có 13 đơn vị thực hiện
chuyển đổi vị trí công tác 155 công chức, viên chức9. Qua công tác thanh tra,
kiểm tra về chuyển đổi vị trí công tác tại 30 đơn vị cho thấy việc chuyển đổi
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Tại cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh: http://vanban.quangngai.gov.vn,...
Một số văn bản: 197/QĐ-UBND ngày 25/3/2019; 210/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; 203/QĐ- UBND ngày
28/3/2019; 1568/UBND-KT ngày 3/4/2019;
4
7615/UBND-NC ngày 14/12/2018; 2360/QĐ-UBND ngày 25/12/2018; 57/QĐ-UBND ngày 11/1/2019;
894/UBND-NC ngày 1/3/2019;
5
Năm 2019: Trường Tiểu học và THCS Ba Chùa, Ba Tơ; Trường mầm non Đakrinh; trường THCS Sơn
Màu; Trường mầm non Sơn Dung; Trường tiểu học Sơn Dung; Trường THCS Sơn Dung, Sơn Tây; UBND xã
Nghĩa Thắng; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Năm 2018: Trường tiểu học cơ sở Long Sơn
6
Năm 2019: Trường Tiểu học và THCS Ba Chùa, Ba Tơ; Trường mầm non Đakrinh; trường THCS Sơn
Màu; Trường mầm non Sơn Dung; Trường tiểu học Sơn Dung; Trường THCS Sơn Dung, Sơn Tây; UBND xã
Nghĩa Thắng; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Năm 2018: Trường tiểu học cơ sở Long Sơn.
7
Công văn số 1890/UBND-NC ngày 17/4/2019.
8
Văn phòng UBND tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi
trường; BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; UBND huyện Nghĩa Hành; Trường Cao đẳng Y tế
Đặng Thùy Trâm;
9
Sở Giao thông vận tải 20 người; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 người; Thanh tra tỉnh 1 người;
UBND huyện Ba Tơ 9 người; Sở Công thương 02 người, Sở Y tế 20 người; UBND huyện Bình Sơn 1 người;
UBND huyện Minh Long 11 người; UBND huyện Mộ Đức 34 người; UBND huyện Sơn Hà 16 người;
UBND huyện Sơn Tịnh 36 người; UBND huyện Trà Bồng 5 người; UBND huyện Sơn Tây 08 người.
3
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vị trí công tác còn một số tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị, như: không lập kế
hoạch chuyển đổi, chuyển đổi không đ ng thời hạn,…
- Về minh bạch tài sản, thu nhập: có 8.833 người phải kê khai tài sản,
thu nhập (giảm 159 người10 so với năm trước: 8.992 người); đã kê khai là
8.832 người, đạt tỷ lệ 99,99%, còn 01 người chưa kê khai11; số bản kê khai đã
công khai là 8.832. Đến hết tháng 7/2019, chưa có trường hợp nào yêu cầu
phải giải trình về sự biến động tài sản, thu nhập; chưa có quyết định xác minh
và kết luận việc kê khai tài sản không trung thực.
- Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng:
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan trong tỉnh đã cụ thể
hóa, triển khai thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết
thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ,
xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành trong sạch, vững mạnh. Trong kỳ, chưa có
trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham
nhũng.
- Về cải cách hành chính (CCHC): UBND tỉnh đã ban hành 30 văn bản
về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC12; Cổng thông tin điện tử
tỉnh cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tạo
mục “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính”; Trung tâm
phục vụ hành chính công của tỉnh đã công khai và thực hiện 1.434 thủ tục
hành chính của 16 sở13, cấp huyện14 tiếp tục thực hiện 281 thủ tục hành chính
15
. UBND tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên rà soát để ban hành mới, sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ kịp thời các thủ tục hành chính16. Qua thanh tra, kiểm tra việc
thực hiện công tác cải cách hành chính tại 30 đơn vị cho thấy cơ bản các đơn
vị đã từng bước tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục, tuy nhiên vẫn còn một
số tồn tại như giải quyết còn chậm thời gian, phát sinh thừa một số loại giấy
tờ,…
- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều
hành hoạt động: UBND tỉnh đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng Trung
tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi và Đề án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai
đoạn 2018-2022, định hướng đến 2030; đã ban hành Quy định về đảm bảo an
toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Kế
10

Nguyên nhân giảm do sáp nhập các đơn vị, thực hiện đề án tinh giản biên chế, sáp nhập các cơ quan, đơn
vị, do có sự điều chuyển công chức, viên chức ra khỏi phạm vi, đối tượng kê khai, về hưu…
11
UBND huyện Đức Phổ: 01 công chức cấp xã đã kê khai sau khi nghỉ thai sản; UBND huyện Mộ Đức: 01
người đang điều trị bệnh dài ngày chưa kê khai.
12
Một số văn bản: Công văn số 1528/UBND-HCC ngày 1/4/2019; Quyết định 728/QĐ-UBND ngày
24/5/2019; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 29/10/2018;Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018
13
https://motcua.quangngai.gov.vn
14
11 huyện có bộ phận một cửa, 03 huyện đã thành lập Trung tâm hành chính công.
15
Theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 (có 248 thủ tục tiếp nhận qua Bộ phận một cửa, 32
thủ tục không qua bộ phận một cửa).
16
Trong kỳ đã ban hành mới 19, sửa đổi, bổ sung 28, bãi bỏ 24 thủ tục của 04 cơ quan, đơn vị (Sở Tài chính,
Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế)
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hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện
tử; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ,
tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước của
tỉnh; đôn đốc tăng cường sử dụng liên thông văn bản điện tử giữa các cấp và
ứng dụng chữ ký số. Thực hiện quy định về tạm đình chỉ, tạm thời chuyển đổi
vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm
pháp luật liên quan đến tham nhũng: Trong kỳ, chưa có trường hợp nào bị
đình chỉ công tác do có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng.
- Về thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước
trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Trong thời gian qua trên
thực tế chưa có trường hợp nào phát sinh đơn yêu cầu giải trình mà chủ yếu
người dân, doanh nghiệp phát sinh kiến nghị, phản ánh rất nhiều và đã được
các cơ quan tiếp thu, xử lý phản hồi và công khai kết quả theo quy định.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
a) Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng: Qua thanh tra, đã phát hiện
03 vụ việc17 có dấu hiệu tham nhũng (đã chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh
sát điều tra).
b) Kết quả xử lý hành vi tham nhũng: Các cơ quan cảnh sát điều tra,
Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân xem xét, xử lý 09 vụ, trong đó, cụ
thể: Cơ quan điều tra đang xem xét 02 vụ18; Viện kiểm sát tỉnh đang xem xét
02 vụ19; Tòa án nhân dân đã xét xử 02 vụ20, đang chờ xét xử 03 vụ21.
c) Công tác thu hồi tài sản tham nhũng: Trong kỳ đã thu hồi tiền sai
phạm từ các vụ việc kỳ trước chuyển sang 435,23 triệu đồng22. Việc thu hồi
17

Tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, một số UBND xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi: Có
dấu hiệu giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tiền chi trả chính sách người có công; tại UBND xã Trà Tân, Phòng
TNMT huyện Trà Bồng: có dấu hiệu tham nhũng trong tham mưu giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho 07 hộ dân không thuộc diện được giao đất tại Suối Loa, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng; Trung tâm
Ngoại ngữ Tin học 3T Gold: Sai phạm trong thực hiện thanh quyết toán các Hợp đồng đào tạo nghề và không
cung cấp hồ sơ có liên quan
18
Tại UBND xã Trà Tân, Phòng TNMT huyện Trà Bồng: có dấu hiệu tham nhũng trong tham mưu giao và
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ dân không thuộc diện được giao đất tại Suối Loa, xã Trà
Tân, huyện Trà Bồng; Tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, một số UBND xã, phường thuộc thành
phố Quảng Ngãi: Có dấu hiệu giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tiền chi trả chính sách người có công.
19
Tại UBND phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi: có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt
tài sản trong chi trả chính sách cho người có công; Tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học 3T Gold: Sai phạm
trong thực hiện thanh quyết toán các Hợp đồng đào tạo nghề và không cung cấp hồ sơ có liên quan.
20
Vụ tại các đơn vị thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi: ông Tạ Văn Tiến - Công chức văn hóa - xã hội
phường Nghĩa Lộ tham ô tài sản đã xét xử 03 năm tù giam; Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng
nghiệp dạy nghề tỉnh: Trần Thị Lệ Chi, nhân viên Trung tâm chiếm đoạt tiền đã xét xử 15 năm tù giam.
21
Tại UBND xã Ba Vinh, Ba Tơ: Bà Đinh Thị Chương, công chức xã Ba Vinh có dấu hiệu tham ô tài sản nhà
nước; Tại Trường THCS Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa: Bà Lê Thị Kim Chi - nguyên kế toán trường, có
dấu hiệu tham ô tài sản; Tại UBND xã Bình Tân, Bình Sơn: Bà Hồ Thị Thu Nga - Thủ quỹ UBND xã có dấu
hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để vụ lợi và Ông Bùi Văn Huân - Chủ tịch
UBND xã Bình Tân và bà Bùi Thị Thu Hiền công chức Kế toán – Tài chính xã Bình Tân thiếu trách nhiệm
kiểm tra, giám sát để bà Hồ Thị Thu Nga là thủ quỹ của UBND xã Bình Tân chiếm dụng ngân sách xã trong
một thời gian dài nhưng không phát hiện.
22
Vụ bà Đinh Thị Chương thu 25,44 triệu đồng; vụ bà Hồ Thị Thu Nga thu 17,15 triệu đồng; vụ bà Võ Thị
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tài sản tham nhũng, về cơ bản đều được thu hồi, khắc phục, mặc dù việc thu
hồi có chậm trễ.
d) Công tác phối hợp: UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh ký kết quy
chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; với Công an tỉnh trong công
tác phòng, chống tham nhũng và đã tổ chức thực hiện đạt kết quả theo quy
định và quy chế phối hợp đã ký kết, nhất là trong công tác chuyển các vụ việc
sang cơ quan cảnh sát điều tra, trao đổi thông tin trong quá trình điều tra,
khởi tố, truy tố.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng
Trong kỳ, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 59 cuộc thanh
tra, có nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN; có 55 cuộc đã
kết th c, đã ban hành Kết luận thanh tra 55 cuộc, 04 cuộc thanh tra đang tiến
hành. Kết quả thanh tra cho thấy: Một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch
phòng, chống tham nhũng còn chậm trễ; chưa thực hiện đầy đủ nội dung,
hình thức công khai; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn chưa đ ng
kế hoạch; chưa thực hiện yêu cầu giải trình, xác minh tài sản, thu nhập; công
tác tự kiểm tra còn ít và kết quả hạn chế; báo cáo công tác PCTN chưa đầy đủ
nội dung theo quy định.
5. Phát huy vai trò của xã hội về PCTN
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên
tiếp tục thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN trong nhân dân.
Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo
quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
(khóa XI).
UBND tỉnh đã tổ chức Họp báo định kỳ, cung cấp thông tin kịp thời
cho các cơ quan, báo chí theo quy định tại Quy định số 65-QĐ/TW ngày
03/02/2017 của Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin
tuyên truyền PCTN.
II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH
TÌNH THAM NHŨNG

1. Nhận định t nh h nh tham nhũng
- Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng: Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh
xảy ra 03 vụ việc có dấu hiệu có hành vi tham nhũng được kết luận thông qua
công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra đã thực hiện chuyển
cơ quan cảnh sát điều tra nên điểm thành phần 1 của mức độ phổ biến hành vi
tham nhũng là 10 điểm; điểm thành phần 2 là 10 điểm; điểm tổng hợp sẽ là: 2
Mận thu 31,6 triệu đồng; vụ tại xã An Bình, Lý Sơn thu 361 triệu đồng
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x 10 + 1 x 10 = 30 điểm; do vậy, nhận định tình hình là: hành vi tham nhũng
“phổ biến”;
- Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng: Trong kỳ, giá trị sai phạm do
hành vi tham nhũng gây ra 1.707,49 triệu đồng 23; chi ngân sách nhà nước của
kỳ liền kề trước đó là 12.102,85 tỷ đồng; giá trị sai phạm trên tổng chi ngân
sách là dưới 1% nên điểm thành phần 1 là 5 điểm, điểm thành phần 2 là 5
điểm, điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 5 + 1 x 5 = 15; do vậy, nhận định thiệt hại
kinh tế do tham nhũng là “Thiệt hại thấp”;
- Mức độ nghiệm trọng của hành vi tham nhũng: Trong kỳ, Tòa án đã
đưa ra xét xử 01vụ/ 01bị can24, tuyên phạt 15 năm tù giam. Theo quy định tại
Điều 9 Bộ Luật Hình sự 2015 thì với mức án 15 năm tù giam sẽ được liệt kê
vào nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; như vậy, nhận định tình hình tham
nhũng là “đặc biệt nghiêm trọng”.
Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN tại địa phương,
UBND tỉnh nhận thấy một số lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng như
lĩnh đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ,... một số lĩnh vực dễ xảy ra tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp như: vực đất đai,
xây dựng cấp phép đầu tư, kinh doanh,... trước tình hình đó, UBND tỉnh đã
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt tuân thủ đ ng quy định pháp luật
về PCTN, thường xuyên chỉ đạo rà soát, cải cách thủ tục hành chính nhằm
hạn chế xảy ra tình trạng trên.
2. Đánh giá công tác PCTN
Kết quả tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2018
đối với UBND cấp tỉnh theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018
của Tổng Thanh tra Chính phủ25, đạt tổng số 70,73/100 điểm (tăng 5,37 điểm
so với năm 2017: 65,36 điểm), gồm: công tác quản lý nhà nước về PCTN đạt
19,9/20 điểm; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đạt
21,22/30 điểm; kết quả phát hiện tham nhũng đạt 14,52/25 điểm; kết quả xử
lý tham nhũng đạt 15,09/25 điểm. Qua đó cho thấy công tác quản lý nhà nước
về PCTN tại tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường, có tiến bộ hơn trước nhất là
việc tham mưu triển khai, quán triệt, ban hành Chương trình, kế hoạch thực
hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN; công tác tuyên
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại ch ng được tăng cường
hơn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và nhân dân về PCTN; các giải pháp phòng ngừa tham
nhũng được tổ chức thực hiện đồng bộ hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính
được siết chặt hơn trước. Tuy nhiên, thực hiện quy định pháp luật về công
khai, minh bạch chưa nghiêm; công tác cải cách hành chính, áp dụng công
23

Vụ tại các đơn vị thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi nộp 120,27 triệu đồng; Tại Trung tâm Giáo dục
thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề tỉnh: nộp 1.376,3 triệu đồng.
24
Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề tỉnh: Trần Thị Lệ Chi, nhân viên.
25
Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về kết quả tự đánh giá công tác PCTN
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nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc với người
dân, doanh nghiệp có mặt còn hạn chế; chưa chủ động trong công tác tự kiểm
tra, phát hiện vi phạm để xử lý kịp thời.
3. Dự báo t nh h nh tham nhũng
Việc triển khai thực hiện nghiêm t c Kết luận số 10-KL/TW và Chỉ thị
số 50/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về tăng cường xây dựng đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số
27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người
dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg
ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp
phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ; cùng với sự lãnh
đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành
chính và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu… sẽ có tác dụng tốt đến
hiệu quả công tác PCTN nên dự báo trong thời gian đến tình hình tham
nhũng sẽ giảm dần.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PCTN TRONG KỲ TIẾP
THEO

- Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác,
người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định số
101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch triển khai
thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong
giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham
nhũng trong hoạt động công vụ và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày
29/11/2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác
PCTN đến năm 2020 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa thành các kế hoạch.
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- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của
Trung ương, Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện về công tác PCTN năm 2019; nhất
là việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ
theo tiến độ gắn với đảm bảo thực hiện đ ng quy định về PCTN.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa không tham nhũng, tập trung tuyên
truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019, triển khai nghiêm
túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng giai đoạn 2019 – 2021 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 861/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực nhằm
nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội, trước hết là cán bộ, công chức,
viên chức đối với công tác PCTN.
- Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu
quả hơn nữa trong công tác PCTN ở các Sở, ngành, địa phương; xử lý, ngăn
chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm;
có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai đối với những đối tượng
sai phạm; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực,
liêm chính.
Trên đây là kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ
ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo
Thanh tra Chính phủ theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV – Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Các cơ quan: Thanh tra, Công an,
Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP,
TH, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC472

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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