UBND TỈNH SƠN LA
VĂN PHÒNG
Số: 169 /BC-VPUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư,
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(Báo cáo tháng 8 năm 2022)
Thực hiện Công văn số 277/TTr-PCTN ngày 06/7/2022 của Thanh tra
tỉnh yêu cầu xây dựng báo cáo việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí
thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tháng 8 năm 2022 với các nội dung như sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đảng ủy và Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo cụ thể như sau:
- Công văn số 128-CV/ĐUVP ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Văn phòng
chỉ đạo các chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Thông báo Kết luận số 12KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Công văn số 141-CV/ĐUVP ngày 27/6/2022 của Đảng ủy Văn phòng chỉ
đạo các chi bộ quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của
Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
- Công văn số 145-CV/ĐUVP ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Văn phòng
chỉ đạo các chi bộ nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nội dung
chỉ đạo trong Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội
nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực, ngày 30/6/2022.
- Quyết định số 72/QĐ-VPUB ngày 07/7/2022 của Văn phòng UBND
tỉnh công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh.
- Kế hoạch số 51-KH/ĐUVP ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Văn phòng
UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết
kiệm, không tham nhũng
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Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết
kiệm, không tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động
tại các cuộc họp giao ban hàng tháng; đồng thời quán triệt, phổ biến, tuyên
truyền, đến cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách, pháp luật,
các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tiêu cực và phòng, chống tham
nhũng, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
lao động trong cơ quan trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực.
Tuyên truyền, phổ biến tới đảng viên, công chức, viên chức về Quy định số 67QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tuyên truyền, phổ biến tới đảng viên, công chức, viên chức về Quy định
số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 cùa Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ
chức Đảng, đảng viên vi phạm.
Đôn đốc, giám sát đảng viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện
Quyết định số 60/QĐ-VPUB ngày 25/4/2022 ban hành Quy chế văn hóa công sở
Văn phòng UBND tỉnh.
3. Công tác tự kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-VPUB ngày 24/5/2022 của
Văn phòng UBND tỉnh về kiểm tra công tác cán bộ đối với đơn vị trực thuộc năm 2022.
- Số cuộc tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện xử lý tham nhũng,
tiêu cực trong tháng: Văn phòng không thực hiện kiểm tra nội bộ.
- Số đơn tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng; số đã giải
quyết; kết quả giải quyết trong tháng: Văn phòng không nhận được đơn tố cáo
dấu hiệu, hành vi tham nhũng.
- Việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong
thực thi nhiệm vụ: Đảng ủy và Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch
số 30-KH/ĐUVP ngày 29/8/2021 thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày
03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày
07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng, Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Đảng ủy và Văn phòng tiếp tục quán triệt các văn bản về phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực: Văn bản của Đảng: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm
soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và
giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Kết luận số 10KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
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chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố
giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW
ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà
soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định
số 11-QĐi/TW ngày 08/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng
đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh,
kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về
chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày
23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và
chống chạy chức, chạy quyền. Thông báo Kết luận số 156-KL/TW ngày
01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương
5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Quy định số 67QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2013, Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 59/2019/NĐCP 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 84/2014/NĐ-CP ngày
08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của
Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị.
4. Việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Trong tháng 7 Văn phòng không triển khai kiểm tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo Thanh tra tỉnh./.
Nơi nhận:
- Đ/c Lê Hồng Minh-PCT UBND tỉnh (Báo cáo);
- LĐVP;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Trang Thông tin điện tử VP;
- Lưu: VT, TCHCQT.NTQ
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