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BÁO CÁO 

Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 

(Số liệu 01/12/2021 đến 31/5/2022) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019 và Chương trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng 

nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành 

phố Điện Biên Phủ báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:  

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; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến chủ trƣơng, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

a) 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 

Trong kỳ UBND thành phố đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo, triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Văn bản số 61/UBND-TTr ngày 11/01/2022 về việc triển khai thi hành 

Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 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. 

- Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/01/2022 về công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.  

b) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công 

tác phòng, chống tham nhũng 

Tiếp tục giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, 

phường trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tuyên 

truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện và thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.  

Giao cơ quan Thanh tra thành phố tham mưu công tác quản lý nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và thực hiện 

chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. 
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c) 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 

Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; UBND các xã, phường 

chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, 

tình hình của cơ quan đơn vị, địa phương bảo đảm thiết thực hiệu quả. Trong đó 

tập trung vào các hình thức phổ biến như:  

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Chương trình truyền 

thanh, truyền hình thành phố, phát tại loa truyền thanh của xã, phường và tại các 

cụm loa của tổ dân phố, bản; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Trong đó: 6 tháng đầu năm, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

thành phố đã thực hiện 2 phóng sự truyền hình, 3 bài phát thanh và 18 tin tuyên 

truyền với 42 lượt phát trên hệ thống loa truyền thanh về phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. 

- Lồng ghép với các Chương trình hội nghị, các câu lạc bộ; thông qua các 

tuyên truyền viên của xã, phường để phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang, nhân dân, học sinh, người lao động và nhân dân các dân tộc trên 

địa bàn của thành phố. 

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

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

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Công khai các thủ tục hành chính; quy hoạch 

kế hoạch sử dụng đất; dự toán ngân sách; công tác tổ chức cán bộ; quá trình 

triển khai, thực hiện các công trình dự án...  

Trong kỳ, UBND thành phố đã ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các 

văn bản nhằm công khai một số nội dung theo quy định:   

- 03 Quyết định công bố công khai về lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư: 

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về việc công bố công khai kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 195/QĐ-

UBND ngày 18/01/2022 về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành năm 2021; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc 

công khai dự toán ngân sách năm 2022. 

- 05 văn bản về việc công khai các thủ tục hành chính: Văn bản số 

2578/UBND-VP ngày 21/12/2021; số 448/UBND-VP ngày 11/3/2022; số 

449/UBND-VP ngày 11/3/2022; số 781/UBND-VP ngày 28/4/2022; số 

1148/UBND-VP ngày 14/6/2022. 

Thực hiện đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố 546 

văn bản. Trong đó:  

- 471 văn bản thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường; 
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- 29 văn bản về lĩnh vực xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân;  

- 46 văn bản thuộc các lĩnh vực khác.  

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Thực hiện việc giao kế hoạch thu, chi ngân sách cho các phòng, ban, đơn 

vị thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện quyền tự chủ về tài 

chính và giao khoán kinh phí hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, 

đơn vị chủ động thực hiện việc điều hành, sử dụng ngân sách. 100% cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, phường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 

và tổ chức thực hiện theo quy định. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1741/KH-UBND ngày 12/11/2020 của 

UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 02-CT/Th.U ngày 09/10/2020 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề 

lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, 

chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ; Kế hoạch số 1351/KH-

UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 28/5/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về nâng cao năng lực lãnh 

đạo của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức 

công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính. 

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

quyền hạn 

Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 19/4/2022 về việc 

thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ năm 2022, nhằm phòng, ngừa tham nhũng theo quy 

định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 134/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một 

số điếu của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. 

Thực hiện Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 19/4/2022, trong kỳ đã 

chuyển đổi vị trí công tác của 28 công chức, viên chức. 

e) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

Ban hành, triển khai thực hiện 02 kế hoạch về cải cách hành chính Nhà 

nước: Kế hoạch số 2438/KH-UBND ngày 02/12/2021 về cải cách hành chính 

Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 2674/KH-UBND về cải cách 

hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ  

Ban hành 03 kế hoạch về thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực 

hiện: Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/01/2022 về thực hiện kiểm soát thủ 

tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn thành phố Điện 
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Biên Phủ; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 21/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 08/3/2022 Truyền 

thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

Đồng thời ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 v/v 

thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số thành phố Điện Biên Phủ và Quyết định 

số 407/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 v/v thành lập Tổ công tác giúp việc Ban 

Chỉ đạo về chuyển đổi số, nhằm chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số 

gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính tại thành phố Điện Biên Phủ. 

Tiếp tục thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện xử lý văn bản; gửi, 

nhận văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số trên phần mềm hồ sơ công việc. 

100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện đã thực hiện trả lương cho 

cán bộ, công chức qua tài khoản và thực hiện chi ngân sách thông qua hình thức 

chuyển khoản, không dùng tiền mặt. 

f) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn 

Tổ chức triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản. Tổng hợp ban 

hành báo cáo số 31/BC-UBND ngày 26/01/2022 về kết quả thực hiện kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập năm 2021. Trong đó có 29 cơ quan, đơn vị với 244 

người đã triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập theo quy định.  

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng; tổng số tiền, tải sản tham nhũng 

được phát hiện trong kỳ báo cáo thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám 

sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ và qua các hoạt động khác: Không. 

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

đầu khi để xảy ra tham nhũng: Không. 

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

Tiếp tục công tác phối hợp với UBMTTQ và đoàn thể các cấp, các tổ chức 

thành viên, các cơ quan báo, đài trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với cán 

bộ, công chức, đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú bằng nhiều hình thức. 

HĐND đã thực hiện tốt chức năng giám sát; thông qua hoạt động giám sát đã 

tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh của nhân dân về những vụ việc có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử 

lý giải quyết.  

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Kết quả đạt đƣợc  

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Thành ủy, HĐND, UBND 

thành phố quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 
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phường, đặc biệt là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh 

bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

Các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý Ngân sách, quản lý đầu tư 

XDCB, quản lý đất đai và công tác đền bù giải phóng mặt bằng... đều được quan 

tâm chỉ đạo sát sao.  

Sự phối hợp giữa cơ quan có chức năng PCTN với một số tổ chức đảng, cơ 

quan đơn vị trong chỉ đạo đấu tranh PCTN đã phát huy được sức mạnh tổng hợp 

của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn, góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào phát triển KT-XH, 

xóa đói, giảm nghèo ... trên địa bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở 

một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan chưa thực sự hiệu quả.  

Còn có Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức 

đến công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng. Việc triển khai thực hiện các quy định về minh bạch trong hoạt động của 

một số cơ quan, tổ chức còn hình thức. 

Việc tự kiểm tra và công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các vụ việc, hành 

vi tham nhũng còn hạn chế. 

Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chưa 

nghiêm túc.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 đã đề ra. 

2. Tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện 

nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ 

máy chính quyền địa phương. 

3. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham 

nhũng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng 

đất đai; thu, chi ngân sách... gắn với việc thực thi chức trách công vụ của cán bộ, 

công chức viên chức. 

4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp 

trên về công tác PCTN.  

5. Tăng cường sự phối hợp và phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc các cấp và các đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham 
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nhũng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Thanh 

tra nhân dân trong PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

6. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022, UBND thành phố trình 

kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND; 

- LĐ UBND TP; 

- Các Ban của HĐND TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT, TTr.         

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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