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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng  

6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn 

  

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn như sau: 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi trách nhiệm của 

địa phương 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế 

hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm  2022; 

UBND huyện Tri Tôn đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

16/02/2022 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy cũng như các 

ngành quan tâm, có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều 

hành của Huyện ủy và UBND huyện, đặc biệt là vai trò quan trọng của xã hội 

trong phòng, chống tham nhũng. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến 

tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh vai trò, 

trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đề cao và 

tăng cường. 

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị 

như: Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Thanh tra huyện và Phòng 

Tư pháp phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ban hành 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của huyện Tri Tôn, 

trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân; đồng thời triển khai các văn bản liên quan đến công tác phòng, 

chống tham nhũng như: các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
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PCTN, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác 

PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW 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 PCTN, 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; 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. Kế 

hoạch số 475/KH-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 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; quy định về xử lý trách nhiệm 

người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; tích cực đấu tranh chống suy thoái, 

"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức...  

* Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược 

quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ; chương trình công tác của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan 

đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện tổ chức tuyên truyền và cung cấp 

tài liệu pháp luật về PCTN; ngoài ra còn kết hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền 

Luật PCTN cho Trưởng - phó khóm, ấp và các đoàn thể cơ sở. 

Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục, tiết mục, bản tin, bài viết 

về PCTN để tuyên truyền trong nhân dân. Đài truyền thanh 15 xã, thị trấn thực 

hiện việc tiếp âm đầy đủ các nội dung PCTN do Đài Truyền thanh huyện phát 

sóng. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham 

nhũng 

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai cho 

các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn bằng văn bản và cổng 

thông tin điện tử. Đồng thời phát hành văn bản hướng dẫn và nhắc nhở để các 

đơn vị thực hiện. 

Các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

cho đơn vị mình. Kết quả các đơn vị đã thực hiện được các giải pháp, biện pháp 

phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng không để xảy ra vụ nào trong toàn huyện, 

thực hiện báo cáo thường xuyên theo quy định. 

Kết quả, Đài Truyền thanh huyện tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng được 12 bài viết, 01 câu chuyện truyền thanh có nội 

dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng (với thời lượng 7-10 phút/ bài; 

phát 25 tin phản ánh các hoạt động tuyên truyền của huyện và các xã có liên 
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quan phòng, chống tham nhũng). Các tin, bài điều được dịch và phát sang 

chương trình tiếng Khmer. 

Các đơn vị trên địa bàn huyện duy trì thường xuyên và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc quy chế dân chủ, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, đơn vị mình trên nhiều lĩnh vực: công khai thủ tục hành 

chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc với nhiều 

hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, cá nhân đến giải quyết 

thủ tục hành chính và giám sát thực hiện. Đài Truyền thanh huyện kịp thời tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí để nhân dân biết, tham gia giám sát.   

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thông qua hoạt động Thanh tra, kiểm tra và 

các cơ quan ban ngành tự kiểm tra nội bộ; đến nay tình hình tham nhũng trên địa 

bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào. 

3. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

Để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp 

tại địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng cần phối hợp chặt chẽ, 

phát huy vai trò của các tổ chức này thông qua việc thực hiện chức năng giám 

sát hoạt động của địa phương, động viên, tạo điều kiện để quần chúng, tổ chức 

đoàn thể tích cực tham gia vào công tác này góp phần thiết thực trong công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

UBMTTQVN huyện, các hội đoàn thể huyện và các tổ chức thành viên hội 

đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục của huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo 

dục cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về các giải pháp PCTN. Tập 

trung phổ biến các văn bản về PCTN như: Luật PCTN năm 2018, các văn bản 

quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác PCTN; Công ước Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng. 

Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khen 

thưởng, bảo vệ người tố cáo nói chung và người tố cáo hành vi tham nhũng nói 

riêng đã góp phần tích cực trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội 

trong PCTN. 

III. NHẬN XÉT 

Công tác PCTN được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

được tổ chức triển khai thực hiện hàng năm và dài hạn với các ngành, địa 

phương; theo chức trách, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu sẽ xử lý nghiêm 

những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong khi thực thi nhiệm vụ.  

Được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác Thanh tra; công tác 

phòng, chống tham nhũng. Nhìn chung có sự chuyển biến tích cực từng bước 

được chấn chỉnh kịp thời đi vào nề nếp như: thanh tra về kinh tế xã hội; thanh 

tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham 
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nhũng... Qua công tác thanh kiểm tra đối với các đơn vị về lĩnh vực phòng, 

chống tham nhũng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn./. 

 
Nơi nhận:      
- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Các Hội, đoàn thể huyện; 

- HĐND, UBND xã, thị trấn; 

- LĐ VP HĐND-UBND; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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