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BÁO CÁO
Kêt quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tiếp nhận công văn số 263/TTT-PCTN ngày 07 tháng 5 năm 2019 của
Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ
họp giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân, Ban Quản lý các khu công nghiệp
báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019, cụ
thể như sau:
I. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN
- Ngày 28/02/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành kế
hoạch số 139/KH-BQLKCN về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
- Các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
được phổ biến cho toàn thể cán bộ-công chức cơ quan như: Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số
78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra
Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập,…
- Cơ quan đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm
việc; quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một
cửa”… hàng quý đều công khai tài chính theo quy định.
- Phân công một công chức theo dõi trên mạng tin học để cập nhật kịp
thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN
Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các
văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi sinh
hoạt pháp luật tại cơ quan. Qua đó, đã nhân cao nhận thức về công tác phòng,
chống tham nhũng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
nhằm phòng ngừa tham nhũng.
3. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
3.1 Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan
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- Các hoạt động của cơ quan trong 6 tháng đầu năm đều được phổ biến
cho toàn thể cán bộ-công chức; các quy định trong giải quyết công việc được
công khai tại bộ phận "một cửa” và mạng internet của cơ quan.
Qua quá trình tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, toàn thể cán bộcông chức nắm rõ các diễn biến hoạt động của cơ quan, hạn chế được việc cá
nhân lợi dụng vị trí công tác gây khó khăn cho các đối tượng đến giao dịch. Các
công dân và tổ chức đến cơ quan liên hệ công tác được giải quyết công việc
nhanh, hướng dẫn rõ ràng về các thủ tục.
- Công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng, xác nhận hợp
đồng thuê đất…công tác tiếp dân, được thực hiện công khai theo quy chế “một
cửa”, đúng thời gian quy định; cán bộ, công chức không có hiện tượng nhũng
nhiễu, rườm rà, kéo dài thời gian khi giải quyết công việc.
- Việc quản lý sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để mua sắm trang thiết
bị, tài sản cố định được áp dụng theo quy trình quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn 9001-2008, luôn tuân thủ theo quy định của Nhà nước, công tác xây dựng
cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý xây dựng cơ bản.
3.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn
- Thực hiện nghiêm việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy
chế làm việc của cơ quan và các quy định khác, trong thời gian qua các chế độ,
định mức, tiêu chuẩn được thực hiện góp phần tiết kiệm kinh phí hoạt động của cơ
quan.
- Việc thực hiện các quy chế đã không thể xảy ra việc lợi dụng của công,
sử dụng tài sản của cơ quan vào việc riêng. Trong thời gian qua tài sản được sử
dụng đúng theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
3.3. Việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng
Trong thời gian qua, cán cộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm túc Quy
chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị
có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ số 64/2007/QĐ-TTG ngày 10/05/2007.
3.4. Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức:
- Cơ quan đã xây dựng và ban hành quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng
xử và đã phổ biến cụ thể đến từng cán bộ, công chức. Trong thời gian qua, chưa
có trường hợp cán bộ-công chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành
nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đối với các cá nhân và tổ chức bên
ngoài.
- Cán bộ, công chức không có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch,
gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Giải quyết công việc
được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng thời gian quy định.
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3.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:
Thực hiện việc rà soát, lập kế hoạch luân chuyển nội bộ cán bộ, công chức
theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.
3.6. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản
Tổ chức triển khai đầy đủ đến CBCC thực hiện việc kê khai minh bạch tài
sản và thu nhập năm 2013 theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013
của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP
ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các
quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
3.7. Công tác thực hiện cải cách hành chánh
- Thường xuyên cập nhật các Luật và văn bản hướng dẫn mới của các cơ
quan cấp trên, nhằm rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý các khu
công nghiệp, cũng như các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động của Ban.
- Triển khai tham mưu ban hành đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh Ninh Thuận theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLTBKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về
hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
3.8. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành
hoạt động của cơ quan:
- Triển khai áp dụng các quy trình, thủ tục hành chính theo hệ thống quản
lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với công việc quản lý hành chánh tại cơ quan.
- Tại cơ quan, áp dụng mạng tin học nội bộ trong tất cả các hoạt động
quản lý hành chánh. Triển khai mạng internet để kêu gọi và xúc tiến đầu tư.
4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp không có
vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan.
* Đánh giá chung
- Nhận thức “chống tham nhũng” đây là một trong những chủ trương lớn
được Đảng, nhà nước rất quan tâm lãnh đạo thực hiện thường xuyên trong mọi
lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và góp phần xây dựng Đảng,
chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
- Cán bộ, công chức, viên chức luôn nâng cao ý thức chấp hành tốt các
quy định pháp luật trong hoạt động công tác và tự rèn luyện phẩm chất đạo đức
cách mạng, đồng thời tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
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- Nâng cao trách nhiệm các trưởng phòng trong việc chỉ đạo, quản lý và
thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, xác minh giải quyết các
khiếu tố và phòng chống tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên
chức do mình quản lý góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo các mục tiêu,
Chương trình của Chính phủ, UBND Tỉnh đã ban hành.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ - công chức Ban Quản lý các khu
công nghiệp luôn ý thức về phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm nên
chưa xảy ra hành vi vi phạm liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng.
II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ-công
chức quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật qui định
về việc phòng chống tham nhũng của các cấp, các ngành.
- Tiếp tục duy trì các nội dung đã tổ chức thực hiện tại cơ quan liên quan
đến công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển
dụng trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
khác vào cơ quan.
- Phối hợp với Thanh tra nhân dân của Công đoàn kiểm tra thường xuyên
việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối với từng loại
chức danh trong cơ quan mình.
- Thường xuyên rà soát các quy định và các văn bản quy phạm pháp luật để
điều chỉnh kịp thời các quy trình, quy định trong giải quyết công việc của cơ quan.
Tạo thuận lợi để các công dân, tổ chức thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của
mình.
Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm
2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp./.
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