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Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực  năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Việc 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 PCTN, tiêu cực 

- Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 

PCTN; ban hành kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021; kế hoạch tổng kết Chiến lược 

Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc 

về chống tham nhũng; kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu 

nhập; kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2020, chỉ đạo triển khai công tác 

phòng, chống tham, tiêu cực năm 2021… (chi tiết các văn bản tại Phụ lục I, kèm 

theo). Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn 

tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 

của Thanh tra tỉnh; kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh; công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 

PCTN thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Kon Tum(1). 

2. Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực 

hiện trong công tác PCTN; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên 

trách về PCTN 

Cơ quan Thanh tra là đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác PCTN. Đối với cấp 

                                              
1 Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; số 104/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt 

bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; số 328/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc 

phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh; số 827/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 

2020 về việc phê duyệt danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh; số 

255/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực PCTN thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. 
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tỉnh, Thanh tra tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác PCTN trong phạm vi quản lý nhà nước 

của địa phương, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn nghiệp 

vụ của Thanh tra Chính phủ trong công tác PCTN. Nhìn chung, trong thời gian 

qua, cơ quan Thanh tra đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cùng cấp trong công tác PCTN. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, 

TIÊU CỰC 

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

pháp luật về PCTN 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực 

tiếp tục được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện gắn với 

việc thực hiện Nghị quyết 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”; Kết 

luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kết luận của đồng chí Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng (tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 09 tháng 8 

năm 2021)... Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 

phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, địa phương, đơn 

vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt” và các hành vi 

nhũng nhiễu, tiêu cực gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 

- Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 729 cuộc tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN với 33.800 lượt người tham gia bằng 

nhiều hình thức như: lồng ghép nội dung PCTN trong các đợt tuyên truyền pháp 

luật, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, học tập chuyên đề, đăng 

tải và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN… Qua đó, đã góp phần 

nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) và Nhân dân 

vào quyết tâm PCTN.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời, 

để đảm bảo Cuộc thi trên địa bàn tỉnh được tổ chức hiệu quả, chất lượng, bám 

sát chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương nên 

Cuộc thi đã được hoãn tổ chức. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai 

tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
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giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum(2).  

- Thanh tra tỉnh đã phân bổ tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN do 

Thanh tra Chính phủ cấp phát trên địa bàn tỉnh; đăng ký danh sách mua thêm tài 

liệu phục vụ cho công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN theo Đề án 

861 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, 

tập hợp và gửi 5.711 bài dự thi (của 48 đơn vị tham gia) về Báo Thanh tra theo 

quy định. Sở Tư pháp biên soạn 01 tập tài liệu gồm “200 câu hỏi - đáp pháp 

luật về PCTN” (số lượng 500 cuốn) cho cán bộ, công chức và Nhân dân nghiên 

cứu, tìm hiểu; phát hành 05 số Thông tin phổ biến pháp luật (5.500 cuốn), 02 số 

Tập san Tư pháp (1.400 cuốn) nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về 

PCTN cho người dân. Các cơ quan, đơn vị đã cử 16 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng pháp luật về PCTN và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn do Trường Cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức; đăng tải 

484 tin bài, 06 chuyên mục liên quan đến công tác PCTN trên sóng phát thanh, 

truyền hình, Báo Kon Tum, Trang Thông tin điện tử,… 

2. Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

a. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

thực hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công; đầu 

tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ 

trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức - cán bộ; 

công bố công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình, thời gian 

giải quyết, mức thu các loại phí, lệ phí...; công khai số điện thoại đường dây 

nóng của người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ 

chức, công dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực 

hiện nghiêm túc việc công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham 

nhũng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và thông qua các phương tiện 

thông tin truyền thông. Việc thực hiện công khai, minh bac̣h của các cơ quan, 

đơn vị bằng nhiều hình thức như: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trang 

thông tin điêṇ tử, phát hành ấn phẩm, công khai trên các phương tiêṇ thông tin 

đaị chúng của địa phương...  

b. Việc xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn  

- Công tác điều hành quản lý dự toán chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nhất là 

kinh phí hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước, lễ hội, 

mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; đồng thời, hướng dẫn thực hiện mua 

sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, kế hoạch và dự toán 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong kỳ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

                                              
2 Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1851/UBND-NC ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; số 3115/UBND-

NC ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để các cơ quan, 

đơn vị thực hiện(3). 

- Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành đúng quy định của Nhà nước về thực 

hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức ban hành. Trong quá trình thực hiện, đơn 

vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhiệm vụ phù hợp với chỉ tiêu kế 

hoạch được giao, xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy 

định hiện hành, đưa ra giải pháp quản lý tài chính, tài sản, sử dụng lao động hợp 

lý, tăng thu, tiết kiệm chi nhằm tăng thêm thu nhập hợp lý cho người lao động. 

Thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính đã tạo điều kiện cho CB,CC,VC 

và người lao động theo dõi, giám sát quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh 

phí tại đơn vị.  

c. Việc CB, CC, VC nộp lại quà tặng 

- Qua thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các 

nguồn vốn khác tại một số cơ quan, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào tặng 

quà, nhận quà, sử dụng quà tặng sai quy định. 

- Trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các 

quy định của Luật PCTN; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

PCTN; đồng thời theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường 

hợp tặng quà, nhận quà trái quy định, sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Qua theo dõi tình hình 

thực hiện, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định 

về tặng quà, nhận quà tặng, sử dụng trái phép tài sản công. 

d. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử của Trung ương, địa phương, của 

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

tắc ứng xử của CB, CC, VC 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 

CB, CC, VC. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra thường 

xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua kiểm tra, 

nhìn chung các đơn vị đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; hầu 

hết CB, CC, VC chấp hành nghiêm các quy định, có thái độ hòa nhã, lịch sự khi 

                                              
3 Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020; số 05/2021/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 2 năm 2021 về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh; số 

10/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 

2020; số 367/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh; số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 về sửa 

đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019... 
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tiếp xúc, làm việc với công dân, tổ chức, không gây phiền hà, sách nhiễu; không 

có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đồng thời đã phát hiện một số đơn 

vị có cá nhân vi phaṃ về giờ giấc làm viêc̣, vắng mặt không có lý do, chưa đeo 

thẻ viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã kịp thời đề nghị 

đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế; tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm 

đối với cá nhân vi phạm. 

đ. Việc chuyển đổi vị trí công tác của CB, CC, VC nhằm phòng ngừa 

tham nhũng 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ(4). 

- Trong kỳ báo cáo, có 24/32 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế 

hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 234 CB, CC, VC(5). Đến 

nay, đã có 23 đơn vị(6) thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 191/234 

CB, CC, VC. Dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, các cơ quan, đơn vị sẽ 

hoàn thành việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 43 CB, CC, VC còn lại. 

e. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Luật PCTN 

năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị(7). 

- Trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức 

việc kê khai: 66 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng số người phải kê khai: 5.447 

người. Số người đã thực hiện kê khai: 5.441 người (đạt tỷ lệ 99,89 %). Số người 

                                              
4 Văn bản số 1324/UBND-KTTH ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi vị trí 

công tác theo Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ. 
5 Ủy ban nhân dân các huyện: Kon Plông 13 người; huyện Đăk Hà 06 người; huyện Kon Rẫy 14 người; huyện 

Đăk Glei 14 người; huyện Ia H'Drai 05 người; huyện Sa Thầy 06 người; huyện Tu Mơ Rông 66 người; Ban 

Quản lý khu kinh tế 06 người; Thanh tra tỉnh 20 người; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 02 người; Sở Tài 

nguyên và Môi trường 03 người; Sở Tài chính 01 người; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 36 người; Ban 

Dân tộc 02 người; Sở Lao động Thương binh và Xã hội 04 người; Sở Khoa học và Công nghệ 06 người; Sở Giáo 

dục và Đào tạo 05 người; Sở Nội vụ 02 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 người; Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh 01 người; Sở Y tế 05 người; Sở Thông tin và Truyền thông 01 người; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 02 

người; Trường Cao đẳng Cộng đồng 11 người. 
6 - Các đơn vị thực hiện xong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Đăk Hà, Sa 

Thầy, Kon Rẫy, Ia H'Drai; Ban Quản lý khu kinh tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Thanh tra tỉnh; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

  - Các đơn vị đang thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chuyển đổi 32/36 người; Sở Nội vụ đã 

chuyển đổi 01/02 người; Sở Khoa học và Công nghệ đã chuyển đổi 02/06 người; Trường Cao đẳng Cộng đồng 

đã chuyển đổi 08/11 người; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã chuyển đổi 06/14 người; Ủy ban nhân dân 

huyện Tu Mơ Rông đã chuyển đổi 45/66 người; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 0/2 người. 
7 Văn bản số 394/UBND-NC ngày 01 tháng 02 năm 2021 về triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 796/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 về thực hiện việc kê khai, công khai tài 

sản, thu nhập lần đầu; Kế hoạch số 3731/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 về thực hiện kê khai, công khai 

tài sản, thu nhập năm 2021. 
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chưa thực hiện kê khai: 06 người(8) (chiếm tỷ lệ 0,11 %). Số bản kê khai được 

công khai: 5.441 bản (đạt tỷ lệ 100%). Số bản kê khai được công khai bằng hình 

thức niêm yết: 2.599 bản. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công 

bố tại cuộc họp: 2.842 bản.  

f. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc các thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho CB, CC, VC; yêu cầu thủ 

trưởng đơn vị luôn chủ động phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động chuyên 

môn, quản lý của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò lãnh đạo và tinh thần trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, phát hiện 

hành vi tham nhũng. Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh có 01 trường hợp là người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng bị xử lý(9). 

g. Việc thực hiện cải cách hành chính 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính 

nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, 

công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ CB, CC, VC có 

phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo Bộ thủ tục hành chính đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; đồng thời tiếp tục tiến hành rà soát, sửa đổi, 

bổ sung các thủ tục hành chính đã được công bố theo chỉ đạo. Tổng số thủ tục 

hành chính (TTHC) trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.774 TTHC (trong đó: 

cấp tỉnh: 1.423 TTHC, cấp huyện: 229 TTHC, cấp xã: 100 TTHC, chung 03 

cấp: 22 TTHC). Đối với danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã: Số TTHC cấp 

tỉnh thực hiện tại Trung tâm: 1.358, cấp huyện: 229, cấp xã: 100.  

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.047 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 

274 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 773 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 

đã tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia 835 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. 

h. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều 

hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều 

hành. Hiện nay, 100% Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, được kết nối theo 

mô hình 4 cấp và được kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn 

                                              
8 Lý do chưa thực hiện kê khai: 03 công chức đến thời điểm nghỉ hưu, 01 công chức nghỉ sinh, 02 người đang bị tạm giam. 
9 Nguyên hiệu Trưởng trường Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà bị xử phạt 24 

tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 
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bản đi/đến (không mật) được trao đổi trên môi trường mạng đạt 100%. Sử dụng 

hộp thư điện tử công vụ trong công tác xử lý văn bản đã giúp cho các đơn vị tiết 

kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo vấn đề an toàn an ninh thông tin trong hoạt 

động trao đổi văn bản. 

- Đến nay, tất cả cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã 

áp dụng, công bố và duy trì, cập nhật thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng 

theo quy định. 

- Các ngành tiếp tục triển khai tốt các phần mềm ứng dụng công nghệ 

trong lĩnh vực quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành và quản lý điều hành 

công việc như: Sở Tài nguyên và Môi trường, ngành Y tế, ngành Giáo dục và 

Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh… 

i. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản 

- Kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh 

toán không dùng tiền mặt; đã xây dựng và triển khai đề án không giao dịch tiền 

mặt tại 06/09 Kho bạc nhà nước huyện trực thuộc, hướng đến Kho bạc nhà nước 

03 không (không tiền, không người giao dịch, không chứng từ giấy).  

- Tổng số cơ quan, đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa 

bàn tỉnh là 975 đơn vị; đã thực hiện trả lương qua tài khoản 973 đơn vị (tỷ lệ 

99,8%); chưa thực hiện 02 đơn vị (tỷ lệ 0,2%)(10); do trụ sở đóng tại địa bàn 

vùng sâu, vùng xa, không có ngân hàng phục vụ và không thuộc đối tượng bắt 

buộc thực hiện. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực 

a. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội 

bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường 

xuyên kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân của đơn vị trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ. Trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tập thể, cá 

nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

b. Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng, qua hoạt động thanh tra 

Trong kỳ, toàn tỉnh Kon Tum đã triển khai 113 cuộc thanh tra, kiểm tra; 

đến nay đã kết thúc 81 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - 

kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng... với tổng số tiền sai phạm 5.959.700.908 đồng và 100 ha đất. 

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 2.713.414.274 đồng, thu hồi về 

đơn vị 34.319.655 đồng, kiến nghị thu hồi 100 ha đất và một số kiến nghị xử lý 

khác 3.211.966.979 đồng(11). Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm 

trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm. 

                                              
10 Ban quản lý rừng phòng hộ Ngọc Linh và Ủy ban nhân dân xã Mo Ray, huyện Sa Thầy. 
11 Loại khỏi thanh toán 12.105.000 đồng; điều chỉnh giảm số liệu Quyết toán năm 2019 số tiền 986.743.000 

đồng; lập thủ tục nộp trả lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 19.800.000 đồng; đôn đốc các hộ nộp đầy đủ tiền 

thuê đất 8.080.508 đồng; thanh toán sai chế độ quy định, có dấu hiệu tham nhũng 2.185.238.471 đồng. 
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- Xử lý về kinh tế: Đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 2.713.414.274 đồng; 

đến nay, các đơn vị sai phạm đã nộp NSNN 816.703.672 đồng, số còn lại 

1.896.710.602 đồng chủ yếu đến từ các cuộc thanh tra mới kết thúc. 

- Xử lý kỷ luật hành chính: Đối với tập thể, các cơ quan, đơn vị đã xử lý 

182 tập thể, trong đó có 7 tập thể xử lý bằng hình thức khiển trách và 175 tập thể 

xử lý bằng hình thức rút kinh nghiệm. Đối với cá nhân, các cơ quan, đơn vị đã 

xử lý 491 cá nhân bằng các hình thức: Cảnh cáo 04 cá nhân, khiến trách 17 cá 

nhân và rút kinh nghiệm đối với 470 cá nhân. 

- Xử lý hình sự: Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện sai phạm có 

dấu hiệu hình sự và chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều 

tra, làm rõ 01 vụ việc(12). 

c. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham 

nhũng, tiêu cực qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 1.525 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân, bao gồm: đơn khiếu nại 119 đơn, đơn tố cáo 93 đơn, 

đơn kiến nghị, phản ánh 1.313 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải 

quyết của các cấp, các ngành là 711/1.525 đơn, chiếm tỷ lệ 46,62% tổng số đơn 

nhận được gồm: 31 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo và 666 đơn kiến nghị, phản 

ánh. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết 

là 674/711 đơn, chiếm tỷ lệ 94,79%, gồm: 30 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 633 

đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn đang giải quyết là 37/711 đơn, gồm: 01 đơn 

khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 33 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh là 

814/1.525 đơn, chiếm tỷ lệ 53,38% tổng số đơn nhận được, gồm: 88 đơn khiếu 

nại, 79 đơn tố cáo và 647 đơn kiến nghị, phản ánh; số đơn thư này đã lưu đơn, 

ban hành văn bản chuyển trả đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn 

của công dân đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết. 

- Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa 

phát hiện hành vi có dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực. 

d. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực 

- Kết quả điều tra, truy tố vụ tham nhũng, tiêu cực: Trong kỳ, các cơ quan 

chức năng đã phát hiện và khởi tố 03 vụ việc tham nhũng: (1) Vụ “Tham ô tài 

sản” xảy ra tại Công ty TNHH Song Song Vy, huyện Sa thầy(13); (2) Vụ “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác” xảy ra tại Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum(14); (3) Vụ “Nhận hối lộ” 

xảy ra tại Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum. 

                                              
12 Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng, chống 

cháy rừng; quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Đăk Glei. 
13 Trong thời gian làm nhân viên bán hàng tại Cửa hàng xăng dầu số 01 của Công ty TNHH Song Song Vy tại 

thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn, huyện Sa thầy, đối tượng Nguyễn Thị Hoài Tâm đã chiếm đoạt tiền của Công ty mà 

mình có trách nhiệm quản lý bằng cách tự ý kê số nợ và báo về Công ty cao hơn số thực tế hoặc chiếm đoạt tiền 

khách hàng trả nợ mà không báo về Công ty, tổng số tiền chiếm đoạt là 175.667.335 đồng. Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Sa Thầy đã truy tố 01 bị cáo về tội “Tham ô tài sản”. 
14 Từ năm 2010 đến năm 2019, Huỳnh Văn Cảnh - nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Ngọc Hồi có hành vi tự ý xác nhận việc sang nhượng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân. 
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- Kết quả xét xử vụ tham nhũng: Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 05 vụ 

án, 09 bị cáo (trong đó 05 bị cáo bị kết án về tội phạm tham nhũng, 04 bị cáo về 

tội phạm chức vụ)(15). 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

PCTN 

- Các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện 16 cuộc thanh tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tại 16 đơn vị. Đến nay, có 

14 cuộc đã ban hành kết luận tại 14 cơ quan, đơn vị(16).  

- Kết thúc các cuộc thanh tra, có 06 cuộc phát hiện sai phạm, nội dung sai 

phạm chủ yếu như: chưa xây dựng chương trình hành động về công tác PCTN, 

chưa công khai đầy đủ, đúng mẫu quy định một số nội dung về lĩnh vực giáo 

dục, chưa xây dựng quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, 

báo cáo chưa đảm bảo quy định, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công 

tác đối với người có chức vụ quyền hạn, chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo 

cáo về PCTN, tiêu cực. Qua đó, đã chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác PCTN tại các đơn vị. 

5. Phát huy vai trò của xã hội về PCTN, tiêu cực 

a. Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức 

chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ 

chức, đoàn thể khác trong PCTN, tiêu cực: Trong quá trình triển khai thực 

hiện luôn tạo được sự đồng tình, thống nhất cao của các cơ quan chức năng, các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan Báo chí, doanh 

nghiệp và tổ chức Đoàn thể khác tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức tuyên truyền về PCTN nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân về biểu 

hiện, tác hại của tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của xã hội trong công tác 

PCTN, vận động người dân tham gia giám sát công tác PCTN, tiêu cực. Qua đó 

tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích cực tham gia vào công tác PCTN, tiêu 

cực, góp phần ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu 

cực trên địa bàn tỉnh.  

                                              
15 (1) Vụ “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, Hội đồng xét xử 

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 01 bị cáo nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi 12 

năm tù giam. (2) Vụ án xảy ra tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, Hội đồng xét 

xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 01 bị cáo nguyên kế toán trường 14 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”, 

01 bị cáo nguyên hiệu trưởng trường 24 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (3) Vụ 

án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai (vụ án năm 2019 được xét xử lại), Hội đồng xét xử 

Tòa án nhân dân huyện Ia H’Drai đã tuyên phạt 01 bị cáo nguyên là cán bộ Lâm trường Sê San 07 năm tù về tội 

“Nhận hối lộ”, 01 bị cáo 20 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, 01 bị cáo 18 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”. (4) Vụ 

Hồ Vĩnh Khương (vụ án năm 2017 được xét xử lại) Hủy bản án sơ thẩm số 07/2019/HS-ST của Tòa án nhân dân 

tỉnh Kon Tum về phần tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và hình phạt đối với các bị cáo Vũ Văn Toàn và Hồ 

Vĩnh Khương; giữ nguyên hình phạt bị cáo Vũ Văn Hội 01 năm tù về tội “Đưa hối lộ”,  năm 2021, Tòa tuyên phạt bị 

cáo Khương 05 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Toàn 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”. (5) Vụ án xảy 

ra tại Công ty TNHH Song Song Vy, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy đã tuyên phạt 01 bị cáo 

06 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. 
16 Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh; Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu; Chi cục Thủy lợi 

tỉnh Kon Tum; Trường Tiểu học Ngô Quyền, Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum; Ủy ban 

nhân dân xã Ya Ly, huyện Sa Thầy; Trường THCS bán trú xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy; Trường Mầm non Đăk 

Ang, Trường Tiểu học Kim Đồng, Ủy ban nhân dân xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai; Phòng giáo dục đào tạo huyện Ia H’Drai và các đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân xã Đăk Tờ 

Re, huyện Kon Rẫy; Ủy ban nhân dân xã Đăk Nên, huyện Kon Plông. 
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b. Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - 

nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn 

thể khác trong PCTN, tiêu cực: Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp trong PCTN được thể hiện rõ nét việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, việc giám sát đối với cán bộ, công chức, 

cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Thông qua hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp và các tổ chức tự quản của nhân dân như: Ban Thanh tra nhân 

dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở... đã phát huy quyền làm 

chủ của Nhân dân trong việc giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu 

cực như: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản nhà nước, đền bù giải 

phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép xây dựng, kinh doanh, các khoản thu chi 

phí, lệ phí... 

6. Tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch 

thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) trên địa 

bàn tỉnh: Triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ(17), Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 về 

tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công 

ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). Tại kế hoạch đã yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo gửi về 

Thanh tra tỉnh tổng hợp. Qua triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 

Văn bản số 103/BC-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 về báo cáo tổng kết 

Chiến lược quốc gia PCTN 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum báo cáo Thanh tra Chính 

phủ theo quy định. 

7. Đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, cấp tỉnh 

- Thực hiện các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy(18), 

Thường trực Tỉnh ủy(19) về Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 3 

tháng, 6 tháng và 9 tháng cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các 

                                              
17 Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo 

tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống 

tham nhũng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo về ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện 

UNCAC; Văn bản số 02/BCĐTKCLQG-TTCP ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo về việc hướng dẫn 

báo cáo tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC. 
18 Cụ thể: Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban chấp 

hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 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 PCTN, lãng 

phí; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định 

hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 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 PCTN, lãng 

phí; Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 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… 
19 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại: Thông báo số số 173-TB/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021, số 261-TB/TU ngày 30 

tháng 7 năm 2021, số 330-TB/TU ngày 28 tháng 10 năm 2021; 
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cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

về công tác PCTN, tiêu cực, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như(20):  

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho CB, CC, VC và người dân; tăng cường thanh tra việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn, nhất là đối với các đơn vị, bộ phận có 

tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

không để kéo dài.  

+ Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác giám định tư 

pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế 

trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thi hành án trên địa bàn, nhất là việc thi hành 

án đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực.  

+ Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham 

nhũng, tiêu cực theo quy định, nhất là xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực 

hiện đúng việc phân cấp, phân quyền, gắn với phân định rõ chức năng, nhiệm vụ 

của tổ chức, cá nhân người đứng đầu, đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình, quy chế 

làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong 

nội bộ, nhất là trong tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện 

nghiêm việc chuyển đổi công tác của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các 

vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, 

dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, 

đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính...  

Chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng 

phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát, gắn với kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo triệt để, nghiêm túc, đúng thời hạn quy định. Quá 

trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển 

ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý 

theo quy định của pháp luật (không chờ đến khi kết thúc kiểm tra, thanh tra). 

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc 

thu hồi, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thi hành các bản án đã có 

hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. 

- Về việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy(21) về việc điểm đánh giá công tác 

PCTN năm 2019 theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ(22); Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả 

                                              
20 Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản số 1380/UBND-NC ngày 04 tháng 5 năm 2021, số 2763/UBND-NC ngày 09 

tháng 8 năm 2021 và số 3916/UBND-NC ngày 01 tháng 11 năm 2021. 
21 Văn bản số 1517-CV/VPTU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy tại; 
22 Văn bản số 1379/TTCP-C.IV ngày 10 tháng 8 năm 2021 về báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019) thì tỉnh Kon Tum đạt 67.10/100 điểm, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố trong 

cả nước; so với 5 tỉnh Tây Nguyên thì năm 2019 tỉnh Kon Tum đứng thứ 2, xếp sau tỉnh Lâm Đồng (đạt 69.77/100 

điểm, đứng thứ 14/63). 
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công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; đồng thời giao Thanh tra tỉnh xây dựng Đề án 

“Nâng cao Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2022-2025"(23). 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28 tháng 6 năm 

2021 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ 

công tác đánh giá công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua 

triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo đánh giá công tác 

PCTN gửi Thanh tra Chính phủ để thẩm định theo quy định. 

- Triển khai Văn bản số 772/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 5 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ về việc Báo cáo phục vụ xây dựng chuyên đề về tình hình, 

kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 146/UBND-BC ngày 04 

tháng 6 năm 2021 Công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên 

chức các cơ quan hành chính nhà nước (thời kỳ từ ngày 30 tháng 10 tháng 2016 

đến ngày 31 tháng 3 năm 2021). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

a. Đánh giá chung về tình hình và công tác PCTN, tiêu cực: Ủy ban nhân 

dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các các cấp, các ngành tăng cường công tác PCTN, 

tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình. Qua triển khai thực hiện, công tác PCTN, tiêu 

cực trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức 

và người dân đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ngày càng nâng lên, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Trong 

năm 2021, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 04 vụ việc có liên 

quan đến hành vi tham nhũng, giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm trước; việc xử lý các 

hành vi tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; không có 

hiện tượng bao che, bỏ lọt tội phạm. 

b. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh 

- Công tác PCTN, tiêu cực được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo 

triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Các 

nội dung công tác PCTN, tiêu cực được triển khai thực hiện đúng theo Chương 

trình công tác đề ra. 

- Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng 

đi vào chiều sâu và được Nhân dân quan tâm. Dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến 

tích cực đối với công tác PCTN, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. 

- Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực là việc làm thường 

xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và từng bước phát huy tác dụng. Thủ trưởng 

                                              
23 Văn bản số 4020/UBND-NC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, tiêu cực được chú trọng, ý thức trách 

nhiệm được nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm triển 

khai hiệu quả, đã áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ 

quan, đơn vị. Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ 

quyền hạn được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng yêu cầu. 

- Đơn thư, tin báo tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng đã được các ngành, 

các cấp kiểm tra, xử lý kịp thời. Kết quả giải quyết khách quan, đúng quy định. 

Qua đó góp phần tạo thêm niềm tin của Nhân dân vào chính quyền các cấp trong 

công tác PCTN, tiêu cực. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát 

hiện các sai phạm trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính - kế toán, đầu tư 

xây dựng, đất đai... Qua đó đã có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng 

ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra; đồng thời, có những kiến nghị 

nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó góp phần ngăn chặn 

có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác PCTN, tiêu cực 

a. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực còn gặp 

không ít khó khăn khi thực hiện ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, mật độ dân cư thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn và ảnh hưởng từ 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.  

- Qua công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan 

chức năng trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc có liên quan đến hành vi 

tham nhũng, tiêu cực. 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

PCTN, ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo cáo 

chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng dự báo, đánh giá tình hình 

chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

b. Nguyên nhân: PCTN, tiêu cực luôn là công tác khó khăn, phức tạp, đòi 

hỏi phải tập trung sự chỉ đạo, điều hành cũng như sự nỗ lực thực hiện của toàn 

thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị 

tuy đã quan tâm, coi trọng công tác PCTN, tiêu cực nhưng việc xây dựng kế 

hoạch và đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện PCTN, tiêu cực chưa có hiệu 

quả. Hành vi tham nhũng ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó 

phát hiện... Mặt khác, hiện nay cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội còn 

nhiều sơ hở, bất cập, thiếu nhất quán dễ tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng. 

3. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN, tiêu cực 

- Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa 

bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTN (như hướng 

dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập; danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 
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trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực...) của cơ quan 

Trung ương có lúc còn chưa kịp thời dẫn đến việc tham mưu triển khai thực hiện 

tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 

- Công tác phòng, chống tiêu cực là phòng, chống tham nhũng và sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; hiện nay 

Đảng và Nhà nước chưa có quy định cụ thể về công tác phòng, chống tiêu cực 

nên còn khó khăn khi triển khai thực hiện cũng như theo dõi, tổng hợp số liệu, 

báo cáo. 

- Việc triển khai quản lý công tác PCTN, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 

- Chưa có biện pháp hữu hiệu để khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ 

người tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

- Lực lượng chuyên trách làm công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 

còn mỏng và thiếu kinh nghiệm. Mặc dù PCTN, tiêu cực là một hoạt động đặc 

thù song đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN, tiêu cực đến nay vẫn 

chưa có những yêu cầu đặc thù tương xứng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 3a và 3b kèm theo) 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Dự báo tình hình tham nhũng, tiêu cực 

a. Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới: Qua công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối 

với công tác PCTN, tiêu cực dự báo trong thời gian tới số việc tham nhũng 

không tăng. Để tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, các ngành, các 

cấp cần tập trung quản lý ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là 

những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh hành vi tiêu cực tham nhũng. 

b. Dự báo 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, 

tiêu cực: Trong tình hình hiện nay cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, 

phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ở các lĩnh vực như: Bồi thường giải 

phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; quản lý các dự án có 

nguồn vốn từ ngân sách; dịch vụ công; công tác tuyển dụng công chức, viên 

chức, tổ chức cán bộ… 

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương và địa phương về công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: 

chuyển đổi vị trí công tác; công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của 
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các cơ quan, đơn vị theo quy định; kê khai tài sản, thu nhập... nhằm phòng ngừa, 

ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực.  

- Tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 

gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tập 

trung thanh tra các lĩnh vực nhảy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; phát 

hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với 

cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng 

và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. 

- Phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc 

quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên 

chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền với Mặt 

trận Tổ quốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát thu thập thông 

tin phản ánh, tố cáo; phát hiện xử lý tham nhũng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa 

tham nhũng ở các ngành, các cấp. 

3. Giải pháp cụ thể trong công tác PCTN, tiêu cực 

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về lối 

sống, đạo đức cho CB, CC, VC; 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; thực 

hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chương trình 

hành động của Tỉnh ủy. 

- Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, 

đủ năng lực hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Thực hiện tốt Đề án xác định vị trí 

việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ CB, CC, VC. 

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế và chuẩn hóa danh mục thủ tục 

hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định.  

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản 

điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt 

động của các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng 

xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của CB, CC, VC và việc tặng quà, nộp lại quà 

tặng tại các cơ quan, đơn vị.  

- Thực hiện kê khai, công khai và xác minh tài sản và thu nhập theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để kiến nghị cấp có thẩm 

quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi 

dụng để tham nhũng. 

- Thường xuyên rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra đảm bảo các kiến 

nghị, kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định.  
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- Chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và 

công dân có liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực. 

- Tập trung thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, 

đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra đã được phê 

duyệt. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội 

phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ 

lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá 

trình kiểm tra, thanh tra mới chuyển. 

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế 

nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xác minh, điều tra làm rõ hành 

vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai 

phạm về kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm 

đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế. 

- Thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, lắng 

nghe và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng, 

hợp pháp của Nhân dân. Kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực, xa rời quần chúng. 

- Xây dựng Đề án nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh 

Kon Tum; thành lập đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh (đặt tại Thanh 

tra tỉnh) để tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hành vi nhũng nhiễu gây 

phát sinh các khoản chi phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo công tác PCTN, tiêu cực năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XII - Kỳ họp thứ 02./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT-NC.NCT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn   
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