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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ BIÊN GIỚI           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 Số: 207 /BC-UBND           Biên Giới, ngày 02  tháng 5  năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác phòng chống  

tham nhũng 06 tháng năm 2018 

 

Căn cứ kế hoạch số 04/KH-UBND huyện Châu Thành ngày 23/01/2018 về 

công tác phòng, chống Tham nhũng năm 2018; 

Uỷ ban nhân dân xã Biên Giới báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng năm 2018 trên địa xã như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG: 

              1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã. 

 - Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham 

nhũng và các văn bản khác có liên quan được triển khai tới toàn thể cán bộ, công 

chức gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” trong toàn đảng viên, cán bộ, công chức. 

          - Tuyên truyền về kế hoạch về cao tác phòng chống tham nhũng tại UBND 

xã. 

           - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo trực tiếp về công tác phòng, chống tham nhũng 

và phân công Văn phòng thống kê thực hiện tổng họp báo cáo. 

 - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng đến từng đảng viên, cán bộ công chức và ban ngành đoàn 

thể trong UBND xã như: gửi họp thư điện tử đến công chức xã về quy định định 

mức tiêu chuẩn phí, lệ phí thu giải quyết TTHC. Có 01 cuộc họp gồm 25 người 

tham dự. 

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

 Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan: 

 a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về những nội dung công việc phải 

công khai như: Công khai về tài chính; Công khai mua sắm vật tư, tài sản, văn 

phòng phẩm phục vụ cho công tác của cơ quan; công khai thu nhập của cán bộ công 

chức. Công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển 

khai việc kê khai tài sản, thu nhập với các đối tượng phải kê khai theo quy định. 

b) Xây dựng và thực hiện các định mức chi tiêu: 

Tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính. 

Công tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và phân bổ tài chính đều được xây 

dựng. Khi được phê duyệt đã niêm yết công khai cho tất cả cán bộ công chức biết. 

Mọi khoản chi tiêu đều theo chế độ qui định và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ 

quan. 
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 Tăng cường công tác tự kiểm tra và xử lý các vi phạm do không tuân thủ chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan. 

          c) Việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng chưa xảy ra trường họp nào 

 d) Xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Về triển khai thực 

hiện qui tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng 

xử, đạo đức nghề nghiệp. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức 

  - Thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện, và trong 6 tháng có luân 

chuyển 01 công chức Tư pháp-Hộ tịch về UBND xã An Bình.  

         e) Minh bạch tài sản, thu nhập: 

Đã hoàn tất việc công khai bản kê khai tài sản niêm yết về tài sản thu nhập của 

cán bộ công chức và đối tượng phải kê khai năm 2017  nộp giao bản kê khai về phòng 

Nội vụ và Thường Vụ huyện Ủy quản lý.  

f) Xử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để 

xảy ra tham nhũng 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại UBND xã được triển 

khai thường xuyên, liên tục đến cán bộ, công chức luôn chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định của luật cán bộ công chức. Vì vậy, Trong 6 tháng năm 2018 trong toàn 

cơ quan không có hành vi tham nhũng nào xảy ra.  

g) Cải cách hành chính: 

 Thực hiện mô hình một cửa và một cửa liên thông tránh gây phiền hà nhũng 

nhiễu cho người dân.  

h) Việc tăng cƣờng áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều 

hành hoạt động của cơ quan. 

 Thực hiện phần mềm quản lý hộ tịch cấp số định danh cá nhân cho trẻ mới 

sinh ra, áp dụng iso 9001:2008 trong hoạt động cơ quan; áp dụng eoffice trong 

quản lý văn bản đi đến. 

i) Việc đổi mới phƣơng thức thanh toán trả lƣơng qua tài khoản: cơ 

quan  đã thực hiện phương thức trả lương qua tài khoản thẻ ngân hàng cho cán bộ, 

công chức xã. 

 3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: 

 Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 

thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan: Không có. 

Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 

thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan: khoâng coù 
 

4. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN: 
 

UBND xã phối hợp giữa các lực lượng công an, Xã đội, đồn biên phòng và 

các xã bạn tiếp giáp biên giới luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên nhất là 

sự phối hợp, giúp đỡ nhịp nhàng của các xã bạn, nên tình hình ANTT trên địa bàn 

được giữ vững, không có trường hợp tham nhũng nào xảy ra. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH: 

1. Đánh giá tình hình tham nhũng: 
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- Tham nhũng là một vấn nạn của đất nước, luôn tìm ẩn trong mỗi tổ chức và 

cá nhân, nếu chúng không kiên quyết bài trừ triệt để thì nó sẽ đưa đất nước rơi vào 

tình trạng tụt hậu. Vì vậy cần có biện pháp kiềm chế và tiêu diệt tệ nạn tham nhũng 

một cách cụ thể. 

- Trong 6 tháng tiếp tục phát huy kết quả công tác phòng PCTN trong quý I 

và quý II để không xảy ra trường họp tham nhũng nào. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: 

 a) Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng 

trên các lĩnh vực như: công tác giải quyết TTHC tập trung một đầu mối tiếp nhận 

hồ sơ giảm tiếp xúc trực tiếp với người với công chức chuyên môn nhằm ngăn 

ngừa hành vi tham nhũng . 

             b) Trong 6 tháng kết quả tuyên truyền đến cán bộ, công chức và đảng viên 

về kế hoạch và nội dung thực hiện PCTN năm 2018: thực hiện qua mail.tayninh 

gửi đến cán bộ công chức trong UBND xã. 

             c) Mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng 

trong 6 tháng theo kế hoạch đã đề ra: ban hành kế hoạch PCTN năm 2018 và tuyên 

truyền đến cán bộ, công chức về PCTN.  

            d) Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, 

chống tham nhũng: việc tuyên truyền còn khó khăn do lòng ghép trong các cuộc 

họp không có thời gian nhiều cho việc tuyên truyền. 

           - Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại bộ trong công tác  phòng, 

chống tham nhũng như: một vài công chức chuyên môn được bố trí trong bộ phận 

một cửa nhưng còn giải quyết TTHC tại phòng riêng. 

           3. Dự báo tình hình tham nhũng 

            a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới sẽ ít có khả năng xảy ra 

            b) Những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra nhiều, cần phải tập 

trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng: Lĩnh vực Tư pháp- 

Hộ tịch, Địa chính tài nguyên môi trường cần phải tập trung giải quyết TTHC tại 

Bộ phận một cửa không bố trí giải quyết riêng tại phòng chuyên môn. 

         III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

QUÝ II NĂM 2018: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của 

đảng và nhà nước về PCTN. 

 2. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ tài chính; thực hành triệt 

để tiết kiệm, chống lãng phí của công. 

 3. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa theo quy định. 

 4. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN. 

           IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

          - Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biên soạn tờ rơi đơn giản dễ hiểu để 

tuyên truyền cho tùng cán bộ, công chức hiểu biết về quyền và nghĩa vụ trong  

PCTN. 
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          - Cần sớm ban hành quy định tập trung giải quyết TTHC tại Bộ phận một 

cửa. 

Trên đây là báo cáo 6 tháng năm 2018 của Uỷ ban nhân dân xã Biên Giới về 

công tác phòng chống tham nhũng./.  

 

Nơi nhận :                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

-Thanh tra huyện;                                                      CHỦ TỊCH   
-Lưu VP. 
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