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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh    

 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, Ban Pháp 

chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ 

chức họp thẩm tra Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh 

về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau: 

I. VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2022  

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 với những nội dung 

chính như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành  

UBND tỉnh đã bám sát các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung 

ương và Tỉnh ủy, chỉ đạo, ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

(PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh1; các nội dung PCTN,TC được triển khai thực hiện 

đúng chương trình, kế hoạch đề ra và có chuyển biến tích cực2 đã góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh.  

2. Kết quả thực hiện công tác PCTN,TC 

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về PCTN,TC; công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành, thực hiện các chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 

thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát tài sản, thu nhập của 

                                                 
1 Chi tiết các văn bản tại Phụ lục số 01, kèm theo Báo cáo số 338/BC-UBND của UBND tỉnh. 

2 UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa 

học, công nghệ trong quản lý, điều hành; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản... 
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người có chức vụ, quyền hạn đảm bảo theo quy định… thực hiện cải cách 

hành chính, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều 

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

Năm 2022 UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai 142 cuộc thanh tra, kiểm tra, 

đến nay đã kết thúc 106 cuộc trên các lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư 

xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng... 

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền là 4.166.614.005 đồng và 

4.041,3 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3.299.930.636 đồng3, 

thu hồi về đơn vị 102.527.798 đồng, thu hồi 19,3 ha đất; kiến nghị xử lý khác 

764.155.571 đồng(4) và 4.022 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 67.000.000 

đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 52 tập thể, 231 cá nhân; chuyển hồ sơ 02 vụ 

việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua cơ quan Điều tra để xử lý theo quy 

định(5). Ngoài ra, qua hoạt động Kiểm toán nhà nước đã phát hiện 01 vụ việc 

tham nhũng đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố (6). 

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, UBND tỉnh đã 

hướng dẫn và đề nghị các đơn vị thực hiện 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 tại khu vực ngoài 

nhà nước. Đồng thời công khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn về thực hiện cơ 

chế, chính sách của tỉnh để các đơn vị nắm bắt, thực hiện. Trong kỳ báo cáo, cơ 

quan chức năng đã phát hiện 01 vụ án tham nhũng xảy ra tại 01 doanh nghiệp tư 

nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời xét xử vụ án tham nhũng xảy tại Quỹ tín dụng 

nhân dân Quyết Thắng. 

Nhìn chung công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh 

thường xuyên chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công 

chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTN,TC ngày càng nâng lên, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN,TC trên địa bàn tỉnh.  

3. Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân  

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua 

                                                 
3 Đến nay, các đơn vị sai phạm đã nộp NSNN số tiền 2.142.123.937 đồng, số tiền còn lại 1.157.806.699 đồng, 

chủ yếu các cuộc thanh tra mới kết thúc. 
4 Thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng còn nợ năm 2020 cho các hộ dân số tiền 268.145.717 đồng; khắc phục những 

hạn mục chưa thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt số tiền 168.483.471 đồng; hoàn trả từ nguồn kinh phí chi 

phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, số tiền 258.208.310 đồng; nộp trả lại ngân sách 

phường số tiền 750.000 đồng; thanh toán chi phí công trình số tiền 960.000 đồng; chi bổ sung với các giáo viên còn 

thiếu lương, truy lĩnh nâng lương, phụ cấp khối trưởng và hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh số tiền 41.331.073 đồng. 
5 (1) Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tại Dự án khai thác quỹ đất Khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện 

Kon Plông. (2) Vụ việc bán đấu giá tài sản không đúng quy định và buông lỏng quản lý đất đai tại Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai. 
6 Vụ việc xảy ra tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. 
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nghiên cứu báo cáo và theo dõi tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh Ban nhận 

thấy công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tại một số đơn vị, địa phương 

còn chưa chặt chẽ, số vụ vi phạm pháp luật về hình sự tăng hơn so với cùng kỳ 

năm trước7; vẫn còn dư luận phản ánh tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ ở một số lĩnh vực nhất là về 

giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng cơ 

bản...; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội cơ quan, đơn vị 

còn hạn chế; các vụ việc sai phạm được phát hiện chủ yếu qua hoạt động thanh 

tra, kiểm tra. 

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ công tác 

PCTN,TC năm 2023 của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm 

chỉ đạo một số nội dung sau:  

1. Tăng cường giải pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN,TC8 đảm bảo thiết thực và hiệu quả; 

thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch tài chính công trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định; đẩy mạnh cải cách 

hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực thi công vụ.  

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của 

người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật 

Nhà nước về PCTN,TC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện thanh tra, 

kiểm tra đột xuất các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; công khai các kết 

luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân 

theo dõi, giám sát. 

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra xử lý 

tình trạng “tham nhũng vặt”, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 697-CV/TU ngày 

20/12/2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28/12/2018.  

4. Rà soát, kiện toàn Hội đồng định giá tài sản ở cấp huyện, thành phố 

hoạt động đảm bảo quy định để phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án kịp 

thời, đúng quy định... 

                                                 
7 Trong năm 2022, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

hình sự; tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước. 
8 Nhất là Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Kết Luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 10/CT-

TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc 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”. 
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5. Điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, 

tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, bảo vệ 

rừng. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét./. 

  
 Nơi nhận:                               
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                                                            

 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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