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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022  

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG: 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của địa 

phƣơng; chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp 

trên trong công tác phòng, chống tham nhũng: 

UBND thành phố đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng tại đơn vị mình (đạt 100%). 

UBND thành phố đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng
1
. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn thành phố đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng tiếp tục 

được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó xác định giải pháp phòng ngừa là 

chính; xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát 

hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác thanh tra, thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa, phát 

hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Ngoài ra, UBND thành phố cũng 

đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy liên quan đến công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết cao
2
. 

                                                 
1
 Kế hoạch số 7154/KH-UBND ngày 28/12/2021 về chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022; Kế hoạch 

số 715/KH-UBND ngày 22/02/2022 về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Quyết 

định số 2893/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một phần nội dung tại Phụ lục danh mục các cuộc 

thanh tra, kiểm tra của Thanh tra thành phố; Công văn số 3255/UBND-TC ngày 21/6/2022 về việc triển khai thực 

hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII); Công văn số 3881/UBND-TC ngày 

22/7/2022 về việc thực hiện kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị; Công văn số 3900/UBND-TC 

ngày 22/7/2022 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng; Công văn số 3956/UBND-TC ngày 27/7/2022 về việc tham mưu UBND thành phố báo 

cáo kết quả quán triệt, triển khai Thông báo số 12-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, Công văn số 4093/UBND-TC ngày 02/8/2022 về việc báo cáo kết quả quán triệt, triển khai 

thực hiện Thông báo số 12-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
2
 Triển khai các văn bản: Công văn số 345/UBND-NCKSTTHC ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 895-

CV/TU ngày 17/6/2022 của Thành ủy, Công văn số 953-CV/TU ngày 25/7/2022 của Thường trực Thành ủy đến các 
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1.2. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến 

lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ; chương trình công tác 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng:  

Thực hiện các quy định của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, 

chiếm đoạt trong các vụ án hình sự, kinh tế; UBND thành phố đã ban hành Kế 

hoạch số 1724/KH-UBND ngày 12/4/2022 thực hiện Kế hoạch số 45-KH.TU ngày 

19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp 

thời ngay từ khi phát hiện và xử lý vụ án, vụ việc; kịp thời ngăn chặn, tẩu tán tài 

sản bị thất thoát, chiếm đoạt. 

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống 

tham nhũng và triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Phan Thiết về phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp 

tục được đẩy mạnh, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh 

tham nhũng, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, y tế…; yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

1.3. Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp 

luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: Chưa có tổng kết, đánh giá, 

rà soát trong kỳ báo cáo. 

1.4. Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công 

tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách 

về phòng, chống tham nhũng (nếu có cơ quan, đơn vị chuyên trách): Thanh tra 

thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. Biên chế đơn 

vị được bố trí 5 người, thực hiện công tác kiêm nhiệm về công tác phòng chống 

tham nhũng. 

1.5. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2022 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022; 

Kế hoạch số 592/KH-UBND ngày 26/01/2022 công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường, xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn thành phố Phan Thiết năm 2022; Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022 ban hành Quy chế thực hiện Chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang Thông 

                                                                                                                                                             
cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả có 100/114 cơ quan, đơn vị, địa phương với số lượng 3.070 người được quán 

triệt, đạt 87,72%. 

Triển khai Công văn số 561-CV/TU ngày 15/9/2022 của Tỉnh ủy, Công văn số 304/UBND-TC ngày 27/9/2022. Kết 

quả có 95/119 cơ quan, đơn vị, địa phương với số lượng 2.810 người được quán triệt, đạt 79,83%. 
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tin điện tử thành phố để tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật một cách đồng bộ, thống nhất với hình thức đa dạng, phù hợp để nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân. UBND thành phố đã tổ chức 30 lớp/2.794 lượt cán 

bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động tham dự, hình thức tuyên 

truyền chủ yếu là lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, 

các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hành 16 tài liệu, tờ 

rơi để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng; 

nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đảm bảo 

về yêu cầu và cơ bản sát với tình hình thực tế. Ngoài ra, công tác tuyên truyền 

pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn được triển khai bằng nhiều 

hình thức phù hợp như: Đăng tải trên website, Zalo,… Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục duy trì hộp thư góp ý để tổ chức và công dân tham gia ý kiến, cung 

cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp 

phần tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.  

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

quan, tổ chức, đơn vị: 

2.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động:  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai, minh 

bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nội dung công khai: về quy 

trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; về quản lý, 

sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, đất đai, nhà ở, quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân; công khai, 

minh bạch trong tuyển dụng, thi tuyển, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, 

chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; về 

thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy 

chế dân chủ cơ sở...; hình thức công khai được thực hiện tại các cuộc họp định kỳ 

của cơ quan, đơn vị, trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; niêm yết tại trụ sở, đăng trên bản tin, cập nhật trên Trang Thông tin điện tử 

của UBND thành phố để người dân biết, thực hiện và giám sát. 

Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra 14 đơn vị, địa 

phương trong việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch; qua kiểm tra chưa 

phát hiện vi phạm về công khai, minh bạch. 

2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng 

ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện khá nghiêm túc các chế độ, 

định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi quản lý nhà nước.  

UBND thành phố đã rà soát ban hành mới 32 văn bản; sửa đổi, bổ sung 08 

văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp, đúng quy định như: Quy chế 
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chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về thanh 

toán các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan đến 

công tác quản lý tài chính của đơn vị. 

2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến đến từng cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật và các 

văn bản có liên quan
3
. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện 

Kế hoạch số 8450/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố về triển khai 

thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa 

công vụ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan, đơn vị và địa phương; Công văn số 2290/UBND-NC ngày 09/5/2022 

của UBND thành phố về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn thành phố Phan Thiết; Công văn số 

3608/UBND-CCHC ngày 11/7/2022 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh việc 

thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân khi có hồ sơ hành chính bị trễ hẹn để áp dụng 

trong toàn thành phố góp phần nâng cao văn hóa công vụ, phong cách ứng xử, lề 

lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.  

Trong kỳ báo cáo, chưa có cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nên chưa 

phát hiện trường hợp nào vi phạm.  

2.4. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn: 

 Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố đã ban hành các Kế hoạch thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác của công chức chuyên môn và luân chuyển công chức, 

viên chức lãnh đạo theo quy định và tinh giản biên chế
4
. Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, 

chuyển địa bàn và chức danh công tác cán bộ, công chức theo quy định pháp luật
5
. 

Đến nay, đã chuyển đổi vị trí công tác 21/25 công chức
6
 đạt tỷ lệ 84% so với kế 

hoạch đầu năm. Việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo các quy định pháp luật, 

không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

                                                 
3
 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 
4
 Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 30/3/2022, Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 24/8/2022. 

5
 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 

của Thanh tra Chính phủ. 
6
 Công văn số 3332/UBND-NC ngày 24/6/2022 về việc báo cáo chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2022. 

Có 4 trường hợp ở 2 đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác gồm UBND phường Đức Thắng có 01 công 

chức Địa chính – Xây dựng xin nghỉ việc, nên chức danh này chưa thực hiện chuyển đổi do chi có 01 công chức phụ 

trách, UBND phường Mũi Né liên quan đến việc chi trả và các chế độ chính sách của công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 năm 2021 kéo dài nên công chức Văn hóa - Xã hội ở đơn vị này tạm thời chưa thực hiện chuyển đổi, 

UBND sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023.  
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2.5. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: 

2.5.1. Cải cách hành chính:  

UBND thành phố ban hành các văn bản để triển khai công tác cải cách hành 

chính nhà nước năm 2022 của thành phố
7
. Trong đó, triển khai thực hiện đồng bộ 

các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính ; cải cách tổ chức 

bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và 

Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đều ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2022; tiếp tục rà soát, bổ sung và công bố kịp thời các thủ tục hành chính, các quy 

trình xử lý hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông được duy trì thực hiện tốt, nội dung của thủ tục hành chính được đồng 

bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính… Các thủ tục hành chính sau 

khi công bố đều được công khai thông qua Trang Thông tin điện tử của thành phố, 

công khai toàn bộ thủ tục hành chính của 03 cấp chính quyền; Bộ phận một cửa 

thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phường, xã thực hiện niêm yết, 

công khai tại trụ sở làm việc. Tại thời điểm báo cáo đã cập nhật công khai trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và liên kết trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh là 18/18, đạt tỷ lệ 100%; 100% các cơ quan, đơn vị của thành phố đều thực 

hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính (bao gồm công khai danh mục thủ tục 

hành chính, quy trình, biểu mẫu; danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

dịch vụ thực hiện qua PCCI) để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện; công khai kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công. Thành phố có 317 thủ 

tục hành chính, trong đó có 108 thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền 

giải quyết của thành phố. 

Tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động tại tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố, UBND cấp xã thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001: 2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ. Ngày 28/01/2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 461/KH-

UBND về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

của thành phố Phan Thiết năm 2022 triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

2021 - 2025. Hiện nay, đang theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 18 UBND các phường, xã. Nhìn 

chung, việc triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 

                                                 
7
 Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 20/1/2022 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của thành phố Phan Thiết, 

Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 27/1/2022 thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022, Kế hoạch số 

644/KH-UBND ngày 16/02/2022 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Phan Thiết, 

Kế hoạch số 836/KH-UBND ngày 28/2/2022 kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thành 

phố Phan Thiết. 
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“một cửa, “một cửa liên thông trên địa bàn thành phố thời gian qua đã dần đi vào 

nề nếp, đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân. Ý thức trách nhiệm, tinh thần và 

thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển 

biến tích cực, kỹ năng hành chính ngày càng thành thạo hơn. Ứng dụng công nghệ 

thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy trình kết nối liên thông đã 

mang lại hiệu quả thiết thức, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố và 

phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

* Về kết quả tiếp nhận và trả kết quả: 

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành 

phố: Hồ sơ đã tiếp nhận: 11.727 hồ sơ;  Hồ sơ tiếp nhận mới: 7.457 hồ sơ; Hồ sơ 

nhận trực tuyến: 4.133 hồ sơ; Hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 137 hồ sơ. Hồ sơ đã 

giải quyết: 11.517 hồ sơ, chiếm 98,2% trong đó: Hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 

11.473 hồ sơ, chiếm 97,82%; Hồ sơ trễ hẹn: 44 hồ sơ, chiếm 0,38%; Hồ sơ đang 

giải quyết: 210 hồ sơ, chiếm 1,8% trong đó: Hồ sơ chưa tới hẹn: 172 hồ sơ, chiếm 

1,47%, Hồ sơ trễ hẹn: 38 hồ sơ, chiếm 0,33%. 

So với năm 2021: Hồ sơ tiếp nhận ở thành phố giảm 4.178 hồ sơ 

(11.727/15.905 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn giảm 1,28% 

(97,82%/99,1%). Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tăng 0,02% (0,38%/0,4%). 

Trong đó, kết quả giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả thành phố cụ thể như sau: (Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND thành phố Phan Thiết): Hồ sơ đã tiếp nhận: 627 hồ sơ; Hồ sơ đã giải 

quyết: 552 hồ sơ, chiếm 88,03% Trong đó: Hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 513 hồ sơ, 

chiếm 81,81%. Hồ sơ trễ hẹn: 39 hồ sơ, chiếm 6,22%; Hồ sơ đang giải quyết: 75 

hồ sơ, chiếm 11,97%. Trong đó: Hồ sơ chưa tới hẹn: 42 hồ sơ, chiếm 6,7%. Hồ sơ 

trễ hẹn nhưng chưa giải quyết: 33 hồ sơ, chiếm 5,27%.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp 

phường, xã: Hồ sơ đã tiếp nhận: 40.149 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận mới: 38.443 hồ sơ. 

Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 1057 hồ sơ. Hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 649 hồ sơ; 

Hồ sơ đã giải quyết: 39.497 hồ sơ, chiếm 98,37% trong đó: Hồ sơ giải quyết đúng 

hẹn: 38.699 hồ sơ, chiếm 96,38%. Hồ sơ trễ hẹn: 798 hồ sơ, chiếm 1,99%; Hồ sơ 

đang giải quyết: 652 hồ sơ, chiếm 1,63% trong đó: Hồ sơ chưa tới hẹn: 330 hồ sơ, 

chiếm 0,82%. Hồ sơ trễ hẹn: 322 hồ sơ, chiếm 0,81%. 

So với năm 2021: Hồ sơ tiếp nhận phường, xã giảm 3.831 hồ sơ 

(40.149/43.980 hồ sơ). Tỉ lệ hồ sơ đúng hẹn giảm 3,02% (96,38%/99,4%). Tỉ lệ hồ 

sơ trễ hẹn tăng 1,79% (1,99%/0,2%). 

2.5.2. Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý:  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đầu tư nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật 

công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, công việc của các 
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cơ quan hành chính, sử dụng và khai thác có hiệu quả một số phần mềm phục vụ 

điều hành, quản lý chuyên môn như: Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành, 

phần mềm Một cửa điện tử, Trang Thông tin điện tử, hệ thống mail công vụ, chữ 

ký số, mạng LAN, tăng cường sử dụng hội nghị trực tuyến; ứng dụng công nghệ 

GIS trong việc quản lý mạng, ghi chỉ số đồng hồ nước bằng điện thoại thông minh 

(Smartphone), hóa đơn điện tử... góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Duy trì kết nối hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh, 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố với Zalo nhằm công khai kết quả giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh (tra cứu trên website, tin nhắn SMS, quét mã 

QR qua Zalo,…); với Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam nhằm triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích; Trang Thông tin điện tử thành 

phố (Portal thành phố - https://phanthiet.binhthuan.gov.vn); tin tức và văn bản chỉ 

đạo điều hành của UBND thành phố được cung cấp đầy đủ, kịp thời. Việc tương 

tác với các tổ chức, cá nhân qua Zalo thực hiện có hiệu quả, nhất là các đơn vị sự 

nghiệp trên toàn thành phố.  

* Về kết quả việc gửi, nhận văn bản điện tử:  

- Tại UBND thành phố: Đã tiếp nhận 20.468 văn bản đến từ UBND tỉnh, 

các Sở, ban ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, phường, xã thuộc UBND thành 

phố; ban hành 10.869 văn bản đi trên hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và 

điều hành.  

- Tại các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố: Đã tiếp nhận 37.274 

văn bản đến, ban hành 10.515 văn bản đi trên hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản 

và điều hành.  

- Tại UBND các phường, xã: Đã tiếp nhận 48.211 văn bản đến, ban hành 

20.772 văn bản đi trên hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.  

2.5.3. Thanh toán không dùng tiền mặt:  

Công tác thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán liên ngân hàng được thực 

hiện áp dụng ngày càng rộng rãi, hiệu quả tốt, hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng 

nhu cầu thanh toán trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố 

đã đẩy mạnh thực hiện tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt gắn với thực 

hiện chuyển lương qua tài khoản và đẩy mạnh thanh toán thẻ qua POS. Mạng lưới 

ATM, POS tiếp tục mở rộng, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, bảo mật, hoạt động 

thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các phương tiện thanh toán hiện đại, 

nhiều tiện ích theo hướng không dùng tiền mặt được ứng dụng rộng rãi trong xã 

hội và đối tượng hưởng lương. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị, điạ phương 

thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản (đạt 100%).  

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

người có chức vụ, quyền hạn: 
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Căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ 

và Thanh tra tỉnh
8
; UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 6262/KH-UBND 

ngày 11/11/2021 triển khai kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung 

năm 2021 và Quyết định số 7908/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 phê duyệt danh 

sách người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung năm 

2021. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố tiến hành kê khai (lần đầu, 

hàng năm và bổ sung) và công khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

- Kết quả thực hiện kê khai hàng năm và kê khai bổ sung: Có 107/107 cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu với 280/280 

người, đạt 100% cụ thể: Có 25 cơ quan, đơn vị thành phố đã kê khai với 67/67 

người; có 18 phường, xã đã kê khai với 67/67 người; có 64 đơn vị trường học đã 

kê khai với 146/146 người. 

- Đối với việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: 

UBND thành phố không có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND thành phố đã ban 

hành các văn bản triển khai quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản 

thu nhập, chấn chỉnh việc kê khai tài sản thu nhập cụ thể: Công văn số 

3253/UBND-TC ngày 21/6/2022 triển khai quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

kiểm soát tài sản thu nhập, Công văn số 3864/UBND-TC ngày 22/7/2022 chấn 

chỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kê khai tài sản thu nhập; 

hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều nghiêm túc triển khai thực hiện 

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

3.1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra 

và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: 

Trong năm, 81 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm tra 

nội bộ tại các cơ quan, đơn vị mình. Đến nay, đã thực hiện 156 cuộc kiểm tra và 

chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ. 

3.2. Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ 

việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán:  

- Kết quả phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: 

Không có phát hiện vi phạm, tham nhũng trong kỳ báo cáo. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán 

(Kiến nghị xử lý về: kinh tế, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, hình sự 

                                                 
8
 Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ 

hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập; Công văn số 4040/UBND-NCKSTTHC ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 

và Công văn số 1256/TTBT-PNV3 ngày 26/10/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn kê khai tài 

sản, thu nhập hàng năm, kê khai bổ sung năm 2021. 
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và xử lý khác; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản quản lý, điều hành…): Có 05 kết luận thanh tra được ban 

hành và chỉ đạo xử lý về kinh tế, xử lý trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm: 

+ Kết luận thanh tra số 5575/KL-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết: Hiện, 

Phòng Nội vụ thành phố đã có Công văn số 1205/PNV ngày 10/10/2022 yêu cầu 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Mũi Né tổ chức kiểm điểm, xử 

lý trách nhiệm đối với lãnh đạo và công chức có liên quan đến sai phạm được nêu 

tại Kết luận thanh tra số 5575/KL-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố để tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá 

nhân có liên quan về UBND thành phố chỉ đạo xử lý. Đồng thời, Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh đã có Công văn số 2071/VPĐKĐĐ-HGTH ngày 13/10/2022 chỉ đạo 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết tổ chức kiểm điểm, xử lý trách 

nhiệm của lãnh đạo, viên chức có liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra và 

khẩn trương khắc phục sai sót trong việc xác định hạn mức công nhận đất ở đối với 

hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CS 921433 ngày 08/7/2020, không để xảy ra vụ việc tương tự 

và đã có thông tin kết quả thực hiện tại Công văn số 2405/VPĐKĐĐ-HGTH ngày 

24/11/2022. 

+ Kết luận thanh tra số 6299/KL-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Hàm Tiến, thành phố Phan 

Thiết: Do Kết luận thanh tra mới được công bố nên các đơn vị, địa phương đang 

triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. 

+ Kết luận thanh tra số 5265/KL-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch 

UBND thành phố Phan Thiết về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang 

thiết bị y tế và vật tư tiêu hao tại Trung tâm Y tế thành phố: Đã thực hiện việc 

kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân tập thể có liên quan; khắc phục một số 

tồn tại trong việc tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT, công tác đấu thầu mua 

sắm trang thiết bị y tế, vật tư thiết bị y tế và việc xử lý sử dụng kinh phí vượt quỹ 

BHYT cấp. Việc chỉ đạo rà soát, bổ sung các hồ sơ do cơ quan BHXH chưa chấp 

nhận thanh toán và có báo cáo kết quả xử lý việc sử dụng kinh phí vượt quỹ BHYT 

cấp với tổng số tiền 57.960.511.258 đồng; UBND thành phố đang kiến nghị Thanh 

tra tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế 

thành phố Phan Thiết xử lý hoặc có giải pháp, biện pháp, kiến nghị xử lý dứt điểm 

số tiền trên, bởi vì không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Phan Thiết.   

+ Kết luận thanh tra số 4524/KL-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch 

UBND thành phố Phan Thiết về việc sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực xung 
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quanh Chợ Hàm Tiến, phường Hàm Tiến: Về nội dung hướng dẫn hộ dân thực 

hiện thủ tục đăng ký biến động diện tích đất giảm hoặc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử 

dụng đất; UBND phường Hàm Tiến đang triển khai, thực hiện các công việc có 

liên quan; mặt khác phụ thuộc vào nhu cầu của người dân. Như vậy, kết luận thanh 

tra cơ bản đã thực hiện xong. 

+ Kết luận thanh tra số 6738/KL-UBND ngày 05/12/2022 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác 

tham mưu giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết: 

Đang thực hiện công bố để các địa phương triển khai thực hiện. 

3.3. Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và 

qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ báo cáo, toàn thành phố chưa 

phát hiện hành vi, vụ việc tham nhũng qua giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo về phòng chống tham nhũng.  

3.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác (nếu 

có): Trong kỳ báo cáo, không có phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác.  

3.5. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Trong kỳ báo cáo, chưa có vụ việc tham 

nhũng.  

3.6. Kết quả xử lý tài sản tham nhũng: 

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: Không có  

- Kết quả thu hồi tải sản tham nhũng: Không có  

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính: Không có  

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: Không có  

3.7. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: 

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Không có 

- Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị 

trí khác: Không có.  

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu khi để xảy ra tham nhũng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại Chương IV, Luật Phòng chống 

tham nhũng năm 2018 và mục 1, Chương 10, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ. Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp bị xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình 

phụ trách.  
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4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nƣớc: Không có 

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

5.1. Các nội dung đã thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh 

nghiệp, công dân, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong 

phòng, chống tham nhũng: 

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp luôn tích cực tham gia và góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về 

phòng chống tham nhũng; tham gia giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí tại cơ sở. Đài Truyền thanh Phan Thiết đã có nhiều cố gắng trong 

thông tin, phổ biến, giới thiệu pháp luật về phòng chống tham nhũng, lên án và đấu 

tranh với các hành vi tham nhũng, góp phần tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan 

nhà nước và Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều công khai số điện thoại đường dây nóng; hộp 

thư điện tử hoạt động 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp, đặt hộp thư góp ý tại trụ sở cơ quan để tổ chức và công dân tham gia ý kiến, 

cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, 

Nhân dân tại các địa phương qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã tích cực tham gia giám 

sát, phản ánh và kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; các ý kiến của 

Nhân dân đều được ghi nhận đầy đủ, được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải 

quyết kịp thời, đúng quy định.  

5.2. Kết quả việc bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo 

về hành vi tham nhũng: Không có trong kỳ báo cáo.  

6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng: Không có.  

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

1. Ưu điểm: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng được Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp gắn 

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

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. 

Công tác phòng ngừa được triển khai thực hiện nghiêm túc ở các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột 

xuất; tập trung làm rõ và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực; tập trung chỉ đạo 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tiêu cực, tham 
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nhũng. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên 

thông” đạt được nhiều kết quả; tinh thần trách nhiệm, thái đô phục vụ nhân dân của 

đa số cán bộ, công chức được nâng lên; tình trạng lãng phí của công, lãng phí thời 

gian làm việc trong đội ngũ cán bộ dần dần được khắc phục. 

2. Tồn tại, hạn chế:  

Công tác quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản ở một số đơn vị, địa 

phương thiếu chặt chẽ, còn sơ hở, nguy cơ xảy ra sai phạm. Việc áp dụng chính 

sách pháp luật để xây dựng định mức, tiêu chuẩn tại một số đơn vị, địa phương còn 

chưa sát, phù hợp với quy định pháp luật; một số đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng kinh phí đối với nguồn thu sự nghiệp còn lúng túng nên thực hiện còn sai sót. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai, quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, xây dựng còn hạn chế. Một số ít cán bộ, công chức, viên 

chức chưa kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước nên 

việc hướng dẫn cho tổ chức, công dân chưa cụ thể, thái độ phục vụ nhân dân có lúc 

còn chưa đúng mực, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; việc 

thẩm định và tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân có lúc, có 

trường hợp vẫn còn chậm; số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn chiếm tỷ lệ cao chủ 

yếu trên lĩnh vực đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất, cấp mới giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất). 

Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và phân công 

nhiệm vụ không khoa học trong quá trình điều hành quản lý cũng như thực hiện 

nhiệm vụ được giao; chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, báo cáo còn 

sơ sài (chưa báo cáo theo quy định, báo cáo sau kết luận thanh tra, ...).  

3. Nguyên nhân: 

Tình hình dịch bệnh Covid 19 thời điểm quý I năm 2022 còn diễn biến 

phức tạp nên ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và các văn bản liên quan; ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, thanh tra của 

các đơn vị, địa phương trên tất cả các mặt nói chung, trong đó có công tác phòng 

chống tham nhũng. 

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng có lúc, 

có nơi chưa được phát huy đúng mức, chưa chú trọng đúng mức việc chỉ đạo công 

tác kiểm tra giám sát. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương chưa tốt, chưa phát huy đầy đủ dân chủ nội bộ để cán bộ, công chức, 

viên chức, đảng viên, Nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, đấu tranh với những 

hành vi tiêu cực, tham nhũng tại cơ sở. 
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Một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ chưa được bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, khi đã được bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng trình độ 

nhận thức chưa chuyên sâu và khoa học, chưa nghiên cứu sâu kỹ.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trưng ương, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
9
. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng 

viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng.  

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai 

thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy 

định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra về phòng chống tham nhũng, nhất là 

lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như tuyển sinh; điều động 

cán bộ, công chức, viên chức đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; sử 

dụng đất đai; tài nguyên khoáng sản; quản lý ngân sách và các loại quỹ; các dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản; công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, lĩnh vực đền 

bù giải tỏa, tái định cư...  

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người 

đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với tiếp tục thực hiện tốt 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; 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. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 

48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

chống tham nhũng.  

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu 

trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; thực hiện bảo vệ người tố 

cáo đúng quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh 

những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền,... 

6. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra để 

phát hiện xử lý tham nhũng trong nội bộ, tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ 

theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ; trong đó, chú ý 

việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

                                                 
9
 Công văn số 888-CV/TU ngày 13/6/2022 của Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 

03/6/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/20215 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; Công văn số 895-

CV/TU ngày 17/6/2022 của Thành ủy Phan Thiết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 

12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị. 
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7. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, 

tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách./. 

 
Nơi nhận:  

- TT. Thành ủy, HĐND t/p; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT. UBND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, NC, TC (M). 

 

 

 

 

 

  Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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