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KẾ HOẠCH 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính 

phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh năm 2021 theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra 

Chính phủ nhằm đánh giá sát thực trạng công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các 

quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh, kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung các quy định của pháp luật về PCTN. 

2. Việc triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 

2021 thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, chính xác, đảm bảo, yêu cầu nội dung, 

phạm vi, đối tượng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; mỗi 

nội dung đánh giá yêu cầu phải có số liệu, tài liệu minh chứng, phương pháp đánh giá 

thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

II. NỘI DUNG: 

1. Thành lập Tổ đánh giá:  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh. 

2. Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: 

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan thu thập các thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng báo cáo 

đánh giá công tác PCTN năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình (báo cáo yêu cầu kèm 

theo đầy đủ các văn bản tài liệu, biểu thống kê và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu, tài liệu minh chứng cho từng nội dung). Báo cáo kết quả đánh giá của các 

cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 

10/5/2022.  

2. Nội dung đánh giá: Theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm theo).  

Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo được gửi theo đường văn thư, đồng thời gửi 

file điện tử qua địa chỉ E-mail: tothientrinh@gmail.com. 
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Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh 

hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021. Tổng hợp thu thập các thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, 

thẩm tra, đánh giá lại đối với các báo cáo đánh giá của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, 

xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 

11/5/2022 đến ngày 25/5/2022). Tiến hành kiểm tra thực tế việc đánh giá của một số 

cơ quan, đơn vị (từ ngày 26/5/2021 đến ngày 07/6/2022, có lịch làm việc với các cơ 

quan, đơn vị kèm theo). Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo báo cáo đánh giá công 

tác PCTN cấp tỉnh trước ngày 10/6/2022; Hoàn chỉnh báo cáo, hồ sơ tài liệu chứng 

minh gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưuChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN 

cấp tỉnh năm 2021, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021; xây dựng dự trù 

kinh phí thực hiện, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021, 

đồng thời là cơ quan thường trực Tổ đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2021, đầu mối, 

phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện đánh giá theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. 

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá PCTN năm 2021 của cơ quan đơn vị 

mình đảm bảo về nội dung và thời gian (báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 

là tiêu chí đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị). 

3. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước. 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố và các cơ quan 

liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Thanh tra tỉnh, số điện thoại 0259.3883.096) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ; 

- Cục PCTN TTCP; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đảng ủy khối các CQ-DN tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Tòa án ND tỉnh, Viện KSND tỉnh; 

- Công an tỉnh; Cục THADS tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TCDNC. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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