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BÁO CÁO 

 Công tác phòng, chống tham nhũng Quí IV năm 2021 

 

I. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý IV năm 2021 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Ban Quản Lý Di 

tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang 

 - Trong quí IV năm 2021 đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến một số 

văn bản của cấp trên về: Thực trạng và một số kiến nghị thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 

– 2021 của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê 

duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019  

của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Đề án giai đoạn 2019 – 2021; 

Công văn số 1293/UBND-NC ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh An Giang về 

thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng năm. 

- Qua tuyên truyền ý thức của viên chức và người lao động trong đơn vị 

hiểu rõ thêm về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh 

phòng chống tham nhũng lãng phí, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương 

thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm đi vào chiều sâu, tính 

đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền. Chú trọng kết hợp với tuyên 

truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; các vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN 

mà dư luận xã hội quan tâm. 

- Hiểu rõ thêm về quy định kê khai minh bạch tài sản hàng năm, đối tượng 

kê khai và các quy định về kê khai minh bạch tài sản hàng năm. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a). Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Đơn vị thực công khai minh bạch thu chi tài chính quý IV/2021 và niêm yết 

công khai kết quả đánh giá phân loại viên chức và người lao động năm 2021; 

thông báo kết quả công nhận các danh hiệu thi đua năm 2021; kế hoạch hoạt 

động năm 2022 gắn với kinh phí đề xuất về sở tài chính. 
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b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn: 

Đơn vị tiếp tục thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và dự 

thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. 

 c). Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Đơn vị thực hiện nghiêm quy định 101-QĐ/TW về nêu gương nhất là đối 

với cán bộ chủ chốt các cấp; gần đây thực hiện tốt việc khai báo ý tế bằng phần 

mềm PC Covid theo chỉ đạo UBND tỉnh và các quy định về công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid -19. 

 d) Kết quả chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm phòng ngừa tham nhũng: 

- Đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 1872/QĐ-UBND về việc 

tổ chức lại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và ra các Quyết 

định phân công vị trí viên chức theo đề án số 172/ĐA-BQL đã được UBND tỉnh 

phê duyệt. 

 - Hoàn chỉnh và chuyển đổi 12 hợp động lao động tại đơn vị theo nghị 

định 68, văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV.  

 đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

 Đơn vị thực hiện việc chi trả lương hàng tháng cho cán bộ viên chức và 

người lao động qua tài khoản thẻ ngân hành Viettinbank hàng tháng; chuyển 

khoản các chi phí hoạt động khác theo quy định. 

 e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn 

 Tiếp tục thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị 

định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Công văn số 1293/UBND-NC ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh An Giang về 

thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng năm. Qua đó đơn vị 

xây dựng kế hoạch và lập danh sách viên chức thuộc diện kê khai hàng năm. 

  3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: 

 a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra 

và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: 

Qua kiểm tra nội bộ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị không có phát hiện 

 b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ 

việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: Qua kiểm tra nội bộ thuộc 

phạm vi quản lý của đơn vị không có phát hiện 
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 c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng 

và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn thư phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo. 

 d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác (nếu 

có): Qua rà soát không có phát hiện. 

 đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: không có 

 e) Kết quả xử lý tải sản tham nhũng:không có 

 f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: không có 

II. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham 

nhũng trong quí IV năm 2021 

1. Đánh giá tình hình tham nhũng: 

- Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý: 

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp, 

công khai minh bạch trong các hoạt động nên chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra. 

- So sánh tình hình tham nhũng quí IV/2020 với quí IV năm 2021: Đến 

nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát xảy ra. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: 

- Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý: 

      Đơn vị làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức quán triệt, 

triển khai các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ 

quan; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; vì vậy, trong quí 

IV/2021 vừa qua không có vụ tham nhũng nào xảy ra; tập thể cán bộ, viên chức 

làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

 - Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống 

tham nhũng: Trong quí IV đơn vị hoàn thành tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. 

 III. Phương hướng nhiệm vụ quí I năm 2022: 

- Tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác PCTN, 

triển khai các văn bản mới về công tác PCTN trong ngày sinh hoạt Chính trị và 

Pháp luật hàng tháng tại đơn vị; 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động của đơn vị "mỗi tuần 

một việc làm thiết thực"; 
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- Công khai và niêm yết kết quả minh bạch tài sản cá nhân năm 2021 đối 

với viên chức thuộc diện kê khai tại đơn vị. 

 Trên đây là báo cáo tình hình PCTN quí IV năm 2021 của Ban Quản lý Di 

tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang./. 

 
Nơi nhận:                
- Thanh tra tỉnh;                              

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Giềng 
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