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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 06
tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020
I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phòng, chống tham
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và
tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các chỉ
thị, Nghị quyết chủ trương của Đảng, Quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm
chống lãng phí. Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với
việc thực hiện Nghị quyết Trưng ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tuyên truyền, quán triệt thực hiện
nghiêm túc Chương trình số 34-CTr/TU ngày 19/01/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số
15/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác trọng
tâm về phòng, chống tham nhũng.
Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về công tác phòng,
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm năm 2020. Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban
hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 về việc phòng, chống
tham nhũng năm 2020; Quyết đinh số 47/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 Về việc ban
hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 triển khai đến toàn
thể đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của cơ quan UBND cùng toàn thể nhân dân
thị trấn.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước UBND thị trấn
ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về việc ban hành Quy chế
chi tiêu nội bộ (giai đoạn 2019 – 2021) để đảm bảo việc chi tiêu Nội bộ quản lý sử
dụng tài sản công thực hiện chế độ tự chủ của UBND thị trấn; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiết kiệm chống lãng phí;
theo quy định trên mọi lĩnh vực.
II. Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.
Tăng cường quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Hội nghị lần
thứ 03 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương (Khoá X) “về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”;
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các Ban ngành, đoàn thể, Tổ

dân phố về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống
tham nhũng; đặc biệt là trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, trưởng Ban ngành, đoàn
thể, tổ dân phố.
Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện
nghiêm việc công khai minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng
theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính, phí,lệ phí, quy trình,
thời gian giải quyết thủ tục hành chính được công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả thị trấn.
Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐU, ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy thị
trấn Lăng Cô về đăng ký cam kết không tham nhũng, lãng phí, không có biểu hiện tự
suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ UBND thị trấn Lăng Cô
đôn đốc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đăng ký cam kết đúng kế hoạch của
Đảng ủy thị trấn đề ra.
Thực hiện Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 06/03/2019 của UBND huyện về
“xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. UBND thị trấn đã xây dựng ban hành Kế hoạch số
27/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 Học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019
về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức thực hiện cam kết báo cáo đến UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc biết
rõ để chỉ đạo thực hiện có kết quả hơn.
Tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; nâng cao tinh thần
trách nhiệm, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi
hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô,
tham nhũng; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ nêu gương của
lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách
công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
Đầu nhiệm kỳ đã ban hành Quyết định 198/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12
năm 2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị trấn Lăng Cô nhiệm kỳ
2016 – 2021; Quy chế chi tiêu nội của cơ quan UBND thị trấn và ban hành Kế hoạch
số 22/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương
hành chính” trong thi hành nhiệm vu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thị trấn năm 2017; hàng tuần, hàng tháng đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức
thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Qua đó thu được kết quả nhất định
như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan thực hiện tương đối tốt;
tinh thần tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, đạo đức
công vụ, công chức không ngừng được nâng cao; số lượng cán bộ, công chức, viên
chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định giảm dần; việc sử dụng rượu, bia trong
giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc giảm; đã thực phân công nhiệm
vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức hàng tuần, hàng tháng; kịp thời

phát hiện, khắc phục những sai sót, làm hạn chế những hành vi vi phạm của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của mình trong thực thi
nhiệm vụ. Chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên
chức trong cơ quan từng bước đi vào nề nếp.
Trong giao ban tuần, tháng, Quý... đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực
hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban
hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của
thị trấn; chỉ đạo các bộ phận Kế toán – Tài chính xây dựng kế hoạch tham mưu về các
nguồn thu, nguồn chi hợp lý tiết kiệm, chống lãng phí. Việc chi tiêu mua sắm vật
dụng tại cơ quan thị trấn được thẩm định chặt và thực hiện đúng theo quy định pháp
luật; thực hiện nghiêm túc việc công khai quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư cơ bản
thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ
môi trường. Tập trung rà soát, kiểm kê quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa
bàn thị trấn đảo bảo việc sử dụng đúng mục đích. Quản lý và sử dụng hiệu quả hợp lý
các nguồn tài nguyên thiên nhiện, ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép
làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Kết quả là trong đầu năm 2019 tại cơ quan UBND thị trấn Lăng Cô chưa phát
hiện và xử lý trường hợp tham nhũng nào của đoàn UBKT Đảng ủy và qua hoạt động
tự kiểm tra hoạt động của cơ quan UBND thị trấn và không có đơn thư khiếu nại về
tham nhũng.
Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra
Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND
huyện. Sáu tháng đầu năm 2019 Ủy ban nhân thị trấn đã triển kê khai, minh bạch tài
sản, thu nhập gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chứcthực hiện việc kê khai, minh
bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả 22/22 đồng chí thực
hiện kê khai đạt 100% Kế hoạch.
Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24/8/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
hưởng lương từ ngân sách, đến nay, đã có 33/33 cán bộ thực hiện trả lương qua tài
khoản ngân hàng theo quy định.
III. Đánh giá chung
1. Về ưu điểm
Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô đã thực hiện tốt có hiệu quả trong công tác
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, quy
định.. của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phong, chống tham nhũng và thực
hành tiết kiệm.
Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện Phú Lộc và hướng dẫn
trực tiếp của Thanh tra huyện Phú Lộc về công tác phòng, chống tham nhũng và thực

hành tiết kiệm được Ủy ban nhân thị trấn triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ tư thị
trấn đến Tổ dân phố.
Công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm đã đạt
được những kết quả khá tốt, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa
tham nhũng, lãng phí theo Luật định; Ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng
đầu được nâng lên.
2. Về Khuyết điểm
Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên trong công tác phòng, chống
tham nhũng và thực hành tiết kiệm vẫn còn những hạn chế như: Việc mua sắm, quản
lý sử dụng tài sản chưa hợp lý; việc kê khai tài sản thu nhập cá nhận của một số cán
bộ chưa nhận thức đầy đủ.
III. Phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020
1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật trên địa bàn thị trấn
về Luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.
2. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, các giải pháp về việc phòng, chống tham
nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên các lĩnh vực thực hiện tại cơ
quan.
3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,
nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phòng,
chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham và thực hành
tiết kiệm 06 đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020
của UBND thị trấn Lăng Cô./.
Nơi nhận:
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- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Người ký: Ủy ban Nhân
dân thị trấn Lăng Cô
Email:
langco@thuathienhue.gov
.vn
Cơ quan: Huyện Phú Lộc,
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 29.05.2020
15:46:20 +07:00

Dương Đăng Trung

