
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TTr 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng  4 năm 2022 

V/v đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021 
 

 

                     Kính gửi: - Các phòng ban chuyên môn: Văn phòng HĐND-

UBND thành phố; Thanh tra TP; Tài chính Kế hoạch; 

Tư pháp; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố,  

Tòa án nhân dân thành phố. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện việc đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 như sau: 

 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). 

 3. Phạm vi 

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN năm 2021 bao gồm: Đánh giá công tác 

quản lý nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng. 

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

4. 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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theo Bộ chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 

của Thanh tra Chính phủ. 

 Đánh giá công tác PCTN năm 2021 gồm 4 nội dung như sau: 

 4.1. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp 

luật về PCTN, bao gồm:  

 - Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo.  

 - Đánh giá việc tổ chức thực hiện. 

 4.2. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng, bao gồm: 

4.2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực Nhà nước: 

 - Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của 

Luật PCTN 2018. 

- Kết quả cải cách hành chính 2021. 

- Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích. 

- Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức. 

- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập. 

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/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. 

 4.3. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng, bao gồm: 

- Việc phát hiện hành vi tham nhũng. 

- Việc xử lý tham nhũng. 

- Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham 

nhũng. 

- Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

 4.4. Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng, bao gồm: 

- Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính. 

- Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp.  

5. Phương pháp đánh giá  

 Các phòng ban chuyên môn thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng 

chứng, lập hồ sơ đánh giá bao gồm: Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021, 

bảng thuyết minh chi tiết, danh mục tài liệu kiểm chứng, file tài liệu kiểm chứng 
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theo Phụ lục số 1, Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP 

ngày 27/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Đánh giá nội dung việc tiếp công 

dân của Chủ tịch UBND tại mục A.2.5; nội dung về kết quả thực hiện công khai, 

minh bạch tại mục B.1.1 (lĩnh vực y tế); nội dung về Kết quả cải cách hành 

chính tại mục B.1.2;  

Thanh tra thành phố: Đánh giá nội dung kết quả kiểm soát xung đột lợi 

ích tại mục B.1.4; Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập tại mục B.1.6; Công tác 

phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài NN tại mục B.2; nội 

dung về kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngay 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ; nội dung về Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, 

giám sát tại mục C.1.1; nội dung về Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua 

phản ánh, tố cáo tại mục C.1.2; Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát 

hiện các hành vi tham nhũng tại mục C.3; Kết quả xử lý vi phạm quy định về 

PCTN tại các mục C.4.4 và C.4.6, C.4.7; Đánh giá việc thu hồi tài sản tham 

nhũng tại mục D. 

Phòng Nội vụ thành phố: Đánh giá nội dung về kết quả thực hiện công 

khai, minh bạch tại mục B.1.1 (lĩnh vực thi đua, khen thưởng; tuyển dụng công 

chức, viên chức...); việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên 

chức tại mục B.1.5; kết quả kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, 

cơ chế kiểm tra nội bộ; Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, các nhân tại mục 

C.2.1; Kết quả xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng 

tại mục C.2.3; Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về PCTN tại các mục C.4.1, 

C.4.3, C.4.5 

Phòng Tư pháp thành phố: Chủ trì, phối hợp Thanh tra thành phố thực 

hiện đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo tại mục A.1, A.2 (việc kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN tại mục A.2.2; việc thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại mục A.2.3; việc thực hiện 

kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN tại mục A.2.4). 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Đánh giá nội dung về kết quả 

thực hiện công khai, minh bạch tại mục B.1.1 (lĩnh vực đầu tư, tài chính); nội 

dung kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn tại mục 

B.1.3; Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại mục 

C.4.2. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Đánh giá nội dung về kết 

quả thực hiện công khai, minh bạch tại mục B.1.1 (lĩnh vực tài nguyên, đất đai). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Đánh giá nội dung về kết quả 

thực hiện công khai, minh bạch tại mục B.1.1 (lĩnh vực tuyển sinh, giáo dục, đâò 

tạo). 

Công an thành phố: Chủ trì, phối hợp Viện kiểm sát nhân đan thành phố 

và Tòa án nhân dân thành phố thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc đánh giá, 
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xây dựng báo cáo đánh giá về kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều 

tra, truy tố, xét xử tại mục C.1.3; Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham 

nhũng tại mục C.2.2. 

Lưu ý: các đơn vị chỉ gửi file nén tài liệu kiểm chứng, sắp xếp file tài 

liệu theo từng mục, đối với những văn bản không thể sao chép, scan qua hệ 

thống mạng thì gửi bản giấy. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Báo cáo kết quả đánh giá và hồ sơ đánh 

giá về Thanh tra thành phố và bản điện tử theo địa chỉ email 

thanhtratplangson@gmail.com trước ngày 06/5/2022. 

Trên đây là hướng dẫn và phân công nhiệm vụ thực hiện đánh giá công 

tác PCTN năm 2021, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo 

thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với 

Thanh tra thành phố, số điện thoại: 02053.715.304 hoặc đồng chí Nông Thị Bích 

Hoa - Thanh tra viên, Thanh tra thành phố (số điện thoại: 0913.931.084) để 

thống nhất./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND TP;  

- UBKT Thành uỷ; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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