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 KẾ HOẠCH 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021  

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra 

Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương năm 2021, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đánh giá đúng thực trạng việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) của địa phương trong năm 2021 theo quy định của 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản thực hiện; qua đánh 

giá chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định các biện pháp khắc phục trong công 

tác PCTN trong thời gian tới. 

Thúc đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và xây dựng văn hóa PCTN, 

đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN; từng bước đáp 

ứng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN. 

2. Yêu cầu 

Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa 

học, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện đánh giá công khai, minh bạch; có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Báo cáo đánh giá của các đơn 

vị phải đảm bảo chính xác về số liệu; mỗi nội dung đánh giá đều phải có số liệu, 

tài liệu minh chứng cụ thể (tài liệu kiểm chứng làm căn cứ để Tổ công tác đối 

chiếu báo cáo kết quả đánh giá của các đơn vị). 

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi đánh giá 

Đánh giá công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, bao gồm: 

- Công tác quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc 

UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021. 

2. Nội dung, nguyên tắc và phương pháp đánh giá 

Nội dung, nguyên tắc và phương pháp đánh giá: Thực hiện theo Bộ chỉ số 

và tài liệu hướng dẫn về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
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của Thanh tra Chính phủ (giao Thanh tra tỉnh thông báo cho các cơ quan, đơn vị 

ngay sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 

thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; 

làm thường trực Tổ công tác, đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi 

với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh về kết 

quả tự đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2021 trước ngày 08/6/2022 để 

UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6/2022. 

Phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do cấp tỉnh thực hiện.  

2. Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc đánh giá và xây dựng Báo cáo 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 thuộc phạm vi quản lý 

của cơ quan, đơn vị.  

Thu thập tổng hợp số liệu, tài liệu kiểm chứng, lập hồ sơ đánh giá, thẩm 

định báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp kết quả đánh giá của 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.  

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; lập 

Hồ sơ đánh giá và xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021 của UBND tỉnh.  

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố   

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh 

giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan, đơn vị mình theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá 

công tác PCTN năm 2021 của Thanh tra Chính phủ; báo cáo tự đánh giá, thông 

tin và tài liệu kiểm chứng gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/5/2022.  

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Tổ công tác (có thông báo cụ thể sau) 

có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, gửi danh sách thành viên tham gia 

Tổ công tác đánh giá công tác PCTN của tỉnh về Thanh tra tỉnh tổng hợp theo 

quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án 

nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh phối hợp, cung cấp 

thông tin liên quan đến các nội dung đánh giá, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 

10/5/2022. 
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UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai 

thực hiện nội dung Kế hoạch này; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về 

Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:     
- Thanh tra Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- UB MTTQ VN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh; 

 Cục thi hành án dân sự; Cục thuế tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, THNC, HCQT, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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