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QUYET D!NH 
ChuyO   

Phê duyt "B chi so vã tài 1iu hu'rng dan dánh giá cong tác 
phông, ching tham nhüng di vó'i Uy ban nhãn dan cp tinh nãm 2019" 

Can cir Nghj djnh s 50/201 8/ND-CP ngày 09/4/2018 cüa ChInh phü quy 
djnh chüc nàng, nhim v11, quyn htn Va cci cu t chirc cüa Thanh tra ChInh phü; 

Can cü Van ban s 237 1!VPCP-V.I ngày 27/3/2020 cüa Van phông ChInh 
phü v vic dánh giá cong tác phOng, chng tham nhUng näm 2019; 

Can cir K hoch s 61 6/KH-TTCP ngày 28/4/2 020 cüa Thanh tra ChInh 
phi:i v vic dánh giá cong tác phOng, chng tham nhQng di vâi các tinh, thãnh 

ph trirc thuc Trung uo'ng; 

Xét d nghj cüa Cic tnthng Ciic Phông, Chng tham nhüng, Thanh tra 

ChInh phü (Cic IV), 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phê duyt "Be chi s và tài 1iu huOng dn dánh giá cOng tác 
phông, chng tharn nhQng d& vâi Uy ban nhân dan cp tinh näm 2019". 

Diu 2. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành ph trçrc thuc Trung uong; 

Ciic truO'ng Ciic Phông, Chng tham nhQng; Thu tru&ng các Co quan, to chirc, 

doTi vj thuc Thanh tra ChInh phü chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. // 

Nc'i n/iin:/- 
- ThCi tróng ChInh phti (dê b/c); 
- Phó TTg TT Trircvng Hôa BInh (dê b/c); 
- Tong Thanh tra ChInh phCi (dé b/c); 
- Các Phó Tong Thanh tra Cli IiTh phci; 
- UBND các tinh, TP trçrc thuOc  TW; 
- Thanh tra các tinh, TP trçrc thuOc  TW; 
- Nhr Diêu 2; 
- Trung tarn thông tin; 
- Lisu: VT, Cic IV (3b). Trãn Ng9c Liêm 



DANH GIA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
CAP TINH NAM 2019 

uyé't dinh s 312/QD-TTCP ngày 04 tháng5 nám 2020 cia 
Tong Thanh tra ChInhphi,) 

NQI DUNG DANH GIA 
Thang 
diem 

TONG DIEM ('A+B+G+D,) 100.00 

A. QUAN L'V NHA NU'O'C yE CONG TAC PCTN 20.00 

1. Länh dto, ch dto V Cong tác PCTN 5.00 

1.1. Van ban chi dto v cong tác PCTN 2.00 

1.1.1 Yêucduvn5idung 1.00 

1.1.2 Yêu cáu tInh kip thai 1.00 

1.2. Chuong trinh, k hoch PCTN 3.00 

1.2.1 VhlnhtIm'ccvãnbán 1.00 

1.2.2 Vnt5i dung 2.00 

2. Nghiên cfru, xãy dtjng, hoàn thin th ch v cong tác quãn 1 kinh t xã 
hi dê phông ngfra, phát hin và th 1 tham nhüng

2.00 

2.1. Ban hành k hoach 0.90 

2.1.1 V hInh thi'rc IcE hoçzch 0.10 

2.1.2 Xác dinh muc tiêu 0.10 

2.1.3 Xác d/nh nhihig nhim vy 0.10 

2.1.4 Phán cong. bá trI ngun lcc thyc hin 0.60 

2.2 Kêt qua thirc hin xây drng th chê 0.60 

2.3 Co kin nghj hoàn thin th ch 0.50 

3. Giáo dtic, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCTN 3.00 

3.1 K hoach, chucing trinh giáo diic, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCTN 0.90 

3.1.] Vhlnhthzc 

3.1.2 Vent5i dung 

3.2 Thrc hin k hotch, chuong trinh giáo dic, tuyên truyên, phô bin pháp 1ut 
vêPCTN 

3.2.] Thitc hiçn các n.5i dung cña ké' hogch thcc hin chi thj 1O/TTg ngày 
22/4/2019 cz.a Thz tithng ChInhphi 

0.10 

0.80 

1.60 

0.60 



0.50 

0.50 

0.50 

7.00 

1.50 

cr U.) 

1.00 

5.50 

2.50 

2.00 

1.00 

2.00 

0.60 

0.40 

0.20 

0.40 

1.00 

0.70 

30.00 

10.00 

•1.00 

9.00 

1.50 

1.50 

1.50 

3.2.2 Thc hin các n5i dung cz'ia ice hoçich th.cc hin chi th/ 05/CT-TW 

3.2.3 Thtcc hiçn các nói dung ctha kC hoçich tuyên truyCn cña dja phirang ngoài 
các n5i dung irên 

3.3 Sang tçio trong cOng tác giáo dic, tuyên ftuyên, phO 1iêii pliáp 1uit v PCTN 

4. Cong tãc thanh tra, kim tra 

4.1 I( hoach thanh tra, kim tra 

4.1.] VêhInhthz.'rc 

4.1.2 VI nói dung 

4.2 Thrc hiën kê hoach thanh tra, kiém tra 

4.2.1. Viêc thu'c hiên thanh tra trách nhiém 

4.2.2 Viêc triln khai kl hoach thanh tra kinh tl - xd hi 

4.2.3 Viêc triln khai ice' hoach kiêm tra 

5. Sir tham gia cüa xa hi trong cong tác PCTN 

5.1 Xây dirng ni dung ph6i hcip v cong tác PCTN 

5. 1 Co quy chê'phó'i hcip Cong tOc giu?a cci quan nhà rnrac và Uy ban Mt trn 
To quóc Viçt Nam tinh (thành phó). 

5.1.2 Co chi dgo các cci quan, dan vj trtc thu5c phdi hcrp vái UBMTTQ 

5.2 Tip thu các kiên nghj sau giám sat 

5.3 To chüc tiép dan 

5.3.1 Vic tilp cOng dOn cüa lanh dao UBND cdp tinh 

5.3.2 Vic tilp nhan  kiln nghj, phOn Onh cz.a cOng dOn bcng cOc hInh thtc khOc. 0.30 

6. Thirc hin ch d thông tin báo cáo v PCTN 1.00 

6.1 Thrc hin dy dü, kjp thOi ch d thông tin, báo cáo chung 0.50 

6.2 Thrc hin ch d thông tin, báo cáo a dja phrong 0.50 

B. KET QUA TH1J'C HIN CAC BIN PHAP PHONG NGtTA 

1. Vic thrc hin cong khai, minh btch 

1.1 Thirc hin cong khai chinh sách, pháp !u.t trén cong thông tin din tCr 

1.2. Cong khai, rninh btch trong mt so linh virc thrcc hra ch9n trong närn 2019 

1.2.1. Cong tOc cOn b 

1.2.2. VI linh vrc tài chInh vO ngOn sOch nhà nirác 

1.2.3. VI linh vtrc dO't dai, tài nguyen 



1.50 

1.50 

3.00 

2.00 

2.00 

2.00 

4.00 

5.00 

2.50 

2.50 

25.00 

1.2.4. Vé linh vc dOu tir, mita sam cong 

1.2.5. Vé linh v.cc giáo d.ic 

1.2.6. Ye hnh vi.rcy te' 

2. Cal each hành chInh 2019 

3. Vic chuyên di vi trI Cong tác can b, cong chfrc, viên chfrc 

3.1 Vic chuyn di vj trI cong tác trén dja bàn 

3.2 K qua ciia vic chuyn di vj trI cong tác 

4. Minh bich tài san, thu nhp 

4.] So cu5c xác minh tài san, thu nhp 

4.2 KIt quth xác minh tài san, thu nhp 

5. Xãy dti'ng và thkrc hin các ch d, djnh mfrc, tiêu chuãn 

6. Xfr 1 k 1uit ngu'ôi dfrng du co' quail, don vl 

7. Kt qua phát hin, xü l các vi phim trong thirc hin các bin pháp 
phông ngfra tham nhflng ............................................................. .. . 

7.1 Vic phát hiên vi phtm 

7.2 Vic xi.'r I vi phim 

C. PHAT HhIN CAC HANH VI THAM NHUNG 

1. Qua cong tác tty kim tra ni bE 6.00 

1.1. S vi vic có lien quan dn tham nhUng thrc phát hin 3.00 

1.2. Tin, tài san thrçc kin nghj thu hi 3.00 

2. Qua cong tác thanh tra . 5.00 

2.1. S vi vic có lien quan dn tham nhUng thrcic phát hin 2.00 

2.2. Tin, tài san dugc kin nghj thu hi và dA thu hi : 3.00 

3. Qua cong tác giãi quyt t cáo tham nhüng 5.00 

3.1. S viii vic có lien quan dn tham nhüng dugc pháthin 2.00 

3.2. Tin, tài san thrgc kin nghj thu hM và dã thu hôi 3.00 

4. Qua hot dng giám sat 5.00 

4.1. S vii vic cO lien quan dn tham nhUng di.rçc phát hin 2.00 

4.2. Tin, tài san thrcic kin nghj thu hi và dã thu hôi 3. 

5. Qua cong tác diu tra, truy t, xét xu các hành vi tham nhüng 4.00 

5.1. S vii vic có lien quan dn tham nhüng di.rcic phát hin 2.00 

5.2. Tin, tài san ducc kin nghj thu hi và dã thu hi 2.00 



25.00 

5.00 

2.50 

10.00 

3.00 

3.00 

4.00 

10.00 

5.00 

2.50 

2.50 

5.00 

2.50 

2.50 

D. xif L CAC IIANH VI THAM NHUNG 

1. Xfr 1 hãnh chinh 

1 . 1 Xci 1 kS'  luât hành chInh dôi vói to chirc 

1.2 Xü 1' k' luãt hãnh chinh doi vâi cã nhin 

2.Xfr1 hInh sir 

2.1 Kêt qua diêu tra ti phtm tharn nh11ng 

2.2 Kt qua truy t ti phm tham nhüng 

2.3 Kt qua xét xi:r ti phtm tham nhüng 

3. Thu hi tãi san tham nhung 

3.1 Thu hi tiri và tài san tharn nhüng 

3.1.1 Tin và tài san thu hi dtccic quct các bin pháp hành chInh 

3.1.2 Tin Va tài san thu hi dtcçrc qua các bin pháp hlnh sr 

3.2 T' I dtt dai dä thu hi duoc 

3.2.1 Dat dai thu h3i dirçrc qua các bin pháp hành chInh 

3.2.2 Dth dai thu hi dwçic qua thi hành ban an hInh sr 

Ghi cha: Khi chim không lam trOn s dim, 1y 2 s6 thp phân sau s 0; 

Th6ng nht scr ding diu chm (.) khi châm diem. 



(IE CU'S'NG BA• CA• T1J'D.NH GIA) 

UBND TINH (THANH PHO) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VUT NAM 
Bic IIp - TLr do - Hinh ph(ic  

 ngày......tháng......nãrn 2020 

Báo cáo ti dánh giá cong tác phông, cng tham nhüng dOi vó'i 
Uy ban nhãn dan tinh, thành phO . nãm 2019 

KInh gui: Thanh tra Chinh phü 

Thirc hin I( hotch s 616/KII-I-TTCP ngày 2 8/4/2020 cüa Thanh ,tra ChInh 
phii ye vic thirc hin dánh giá cong tác phOng, chOng tharn nhüng dôi vi các 
tinh, thành phô trrc thuc Trung uo'ng närn 2019, Quyêt djnh sO 3 1 1/QD-TTCP 
ngáy 04/5/2020 cüa Tong Thanh tra ChInh phü ban hánh B chi so vâ Tài 1iu 
htrOng dan dánh giá cong tác phOng, chông tharn nhüng; trên co sâ tài 1iu, báo 
cáo cOa các sâ, ban, ngành, CáC co quan thuc Uy ban nhân dan tinh, các qun, 
huyn, thj xä ye kêt qua cOng tác phông, chông tham nhüng, Uy ban nhân 
tinhlthành phô báo cáo tij dánh giá cong tác phông, chOng tham nhIng 
tti dja phuo'ng tü ngày 16/12/2018 den ngày 15/12/2019, ciii the nhi.r sau: 

I. DiSC DIEM TiNH HiNH 

Phn nay dja phuo'ng khái quát chung cn nêu rô di.rqc phm vi, quy mô vá 
nhung dtc diem nôi bt ye chInh trj, kinh té, xã hi cua dja phuong trong nãm 
2019 và nhU'ng chü truong Rin trong cOng tác phông, chông tham nhüng (sau dày 
viêt tat là PCTN) cua dla  phuong. 

II. DANH GIA CONG TAC PCTN 

1. V tht,t'c hin chfrc Hang, nhim viii quail 1 nhã nuó'c ye PCTN cüa Uy 
ban nhãn dan tinh, thành phô triyc thuc Trung u'o'ng 

Báo cáo cn nêu rO vai trô, trách nhim quãn l nhà nuâc v PCTN cüa Uy 
ban nhân dan (sau dày viêt tat là UBND) tinh, thành phO tryc thuc Trung uang 
(sau dày viet tat là cap tinh) dOi vói các co quan, tO chüc, dan vj trén dja bàn. Ni 
dung báo cáo phàn nay phài the hin dugc các ni dung tr9ng tam sau: 

1.1 Vic lãnh do, clii dto v cOng tác PCTN 

Vic lãnh do, chi dao v cOng tác PCTN gôrn: 

- Vic ban hành các van bàn lãnh dao, chi dao,  diu hành, triên khai các chci 
truang, chInh sách cOa Dàng, Nhà nuâc ye phông, chông tham nhQng trong nam 
cüa UBND và các co quan chuyên mOn cüa UBND cap tinh; 

Ten cüa Co quan, don vi thrc hin báo cáo. 

S: /BC- 



- Vic ban bãnh các van ban ye chf truo'ng vá chi dio thrc hin các ni dung 
cong tác phOng ngra, phát hin, xfi' 1 tham nhng phát sinh trOn dja ban. 

1.2 Vic nghiên cii'u, xãy dti'ng, hoãn thin the ch v cong tác quãn I 
kinli té - xã hi dê phông ngira, phát hin, xii' I tham nhuing 

Bao cao the hiCn ro chu trtron, kC hoach va kOl qua Lhtsc Iiieri iighien 
ciru, xây dirng và hoàn thin thO chO dé phông, chông tharn nhcing trên tat ca các 
!inh virc quân 1 ciia UBND cap tinh bao gôm: 

- Vic süa di, ban hành các van ban quy phçtm pháp 1ut theo thm quyn dê 
hi.ró'ng dan, áp ding các quy djnh ciia nhà rnthc ye quán 1' hành chInh, to chirc, b 
may; quán I' kinh tê, quán 1 x hi, giáo diic, té, an ninh, trt tir ... nhärn phèng 
ngüa tham nhüng, giip phát hin và xir 1 tham nhiing. 

- Cong tác t chirc, t1c hin tng kit, nghiên ciru và nhQ'ng phát hin bt 
ctp, vuàrig mac cUa co' ché, chInh sách, pháp 1ut ye quãn 1 nhâ nuó'c ye các mit 
trong do có cong tác PCTN dja phuong; nh&ng dê xuât sira dOi co chê, chInh 
sách, pháp 1ut ye PCTN. 

1.3 Vic giáo dtic, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCTN 

-  COng tác länh dio, chi do thirc hin tuyén truyn, giáo diic PCTN vâ phô 
biên các quy djnh ciia pháp 1ut ye PCTN; 

- Các kt qua dã thçrc hin hott dng quán trit, tuyên truyn, phô bin chO 
truo'ng, chInh sách, pháp 1ut ye PCTN; 

- Tlnh hInh, ktquá và dánh giá vic xây dmg chrnmg trInh, k hotch thirc hin 
Chuo'ng trInh phô bien pháp 1ut theo Quyet djnh 705/QD-TTg ngãy 25/5/2017; thirc 
hin các ni dung Chi thj 1 0/TTg ngày 22/4/2019 ciia Thu tuó'ng ChInh phii và vic 
thçrc hin các ni dung ciia k hoch thirc hin chi thj 05/CT-TW; 

- NhUng sang to trong tuyen tuyn, giáo diic xây dirng xã hi trong sch, 
khOng tham nhiing; 

- Dánh giá nhüng mtt dugc, nhüng b.t cap, vuó'ng mtc trong cOng tác lãnh 
dto, chi dto, tO chüc thirc hin vic tuyen truyen, phO bien, giáo diic pháp 1ut 
PCTN; nhitng d xuât giãi pháp phát huy mt mtnh, khäc phic hin che, bat cap. 

1.4 Thu'c hin k hoach thanh tra, kiêm tra 

Báo cáo din neu rO tInh hInh xây dirng k hotch, trin khai thirc hin vã Két 
qua thanh tra, kiem tra vic thrc hin các quy djnh pháp 1ut, thirc hin nhim vçi 
cong tác nhäm phát hin vá xir 1i tham nhUng tren tat cã các linh virc quãn 1' cCia 
UBND cap tinh. Bao gOm: 

- Thanh tra, kim tra trách nhim thirc hin nhim vii cOng vii, trách nhirn 
thirc hin cong tác phOng, chông tham nhUng dôi yâj các co quan, to chuc, don vj 
thuc tham quyen quân 1 ciia UBND cap tinh. 

- Thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh pháp 1utt ye quãn 1 kinh té, 
xãhôi.. 

1.5 V ssy tham gui cia xi hi trong cong tic PCTN 



Báo cáo tp trung lam rô vai trô cüa MTTQ cap tinh vã các to chi'rc thánh 
viên MTTQ cap tinh dôi vó'i cong tác quán l nhà nuâc nói chung Va cong tác 
phông, chông tham nhting nói riêng cüa UBND cap tinh. 

1.6 Thtrc hin cong tác thông tin báo cáo v PCTN 

Vic thirc hin ch d thông tin báo cáo cüa UBND cap tinh bao gôrn vic 
tic hiên day dü chê do thông tin, báo cáo theo quy djnh cüa ChInh phO (Thanh 
tra ChInh phü); vic thiêt lip,  ban hành chê d thông tin, báo cáo v PCTN dja 
phrong. 

2. Kt qua thiyc hin các bin pháp phông ngira tham nhüng 

Báo cáo can phái nêu c th nhü'ng kt qua dä dt ducic theo trng bin pháp 
phOng ngira tham nhüng quy djnh pháp 1ut ye PCTN cüa UBND Va CC cci quan 
cOa UBND cap tinh (không bao gôrn các kêt qua cüa cap huyn). 

Dia phtrong tu dánh giá nhüng bt ctp, vmmg mac cüa co ché, chInh sách, 
pháp 1ut Va nhung hin chê, yêu kern trong to chirc thirc hin các bin pháp phOng 
ngira tham nhQng; nguyen nhân cüa nhCftig han ché, yéu kern, dOng thai kiên nghj 
dê hoàn thin và thrc hin các quy djnh ye quán 1 kinh té - xã hi phiic vi cong 
tác PCTN trong các hoat dng: Cong tác cái cách hánh chInh; quân 1, sr diing dat 
dai, Cong sâ; hoat dng mua sam cOng vá cong tác thu, chi ngân sách; quán l, sr 
ding kinh phi chi.rong trInh miic tiêu, chuo'ng trInh quôc gia, kinh phi nghiên cii'u 
khoa h9c và phát triên cOng ngh; quân 1, khai thác, sCr diing tái nguyen thién 
nhién; cO phân hoá doanh nghip nhà nuOc; quãn 1 vOn, tài san ciia Nhã nu'ó'c 
trong doanh nghip có vOn nhà nuâc. 

Két qua thirc hin rnt s' ni dung sau: 

2.1 Bão dam cong khai, minh bich: Trong hot dng cüa các co' quan, tO 
chirc, do'n vj trong do ci the trén các. 1mb virc: Dâu tu, mua sam công, tái chInh vâ 
ngân sách nhà nuOc, dat dai, tài nguyen, y té, giáo diic và vic tuyên diing, bô trI, 
quy hoach, dào tao,  bô nhim, khen thlxOTlg, k' 1ut can b; 

2.2 COng tác cãi each hành chInh näm 2019; 

2.3 Thirc hin vic chuyn di v trI cOng tác ella can b, cOng cht?c; 

2.4 Thçrc hin các quy dlnh  v minh btch v tài san thu nhip nãm 2019: 
SO cuc và két qua xác minh tài san, thu nhp; 

2.5 Xãy drng và thi'c hin ch d, dlnh  mIre, tiêu chuãn: 

- V tài chInh vá quân 1, sir dçtng tái san cOng, gn vói kt qua thçrc hin 
Lut thirc hành tiêt kim, chông lang phi; 

- Xây drng và thirc hin quy tc 1mg xlr, quy tc dao düc nghê nghip, dao 
dlrc cOng vçi cüa can b, cOng chüc; 

- Vic ttng qua, nhn qua và np 'a qua tang; 

- Vic thirc hin trách nhim giãi trInh trong thc thi nhim vii, cong v; 
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2.6 Viêc xii' I trách nhim: Xir 1 trách nhirn ciia ngu'ôi dtrng dâu co' quan, 
tO chiic, don vi khi dê xãy ra tharn nhiing; vic tirn dInh chi cOng tic, tim thOi 
chuyôn vi trI cOng tác khi có dan hiu tham nhiing. 

2.7 Kêt qua pháthin, xfr 1'các vi phirn trong thiyc hin các bin phap 
phiing ngra tham nhiing: Bao gOm vic pht hin vi phtm và xü 1' vi pham. 

3. I(t qui thy'c hin các bin phãp pliál hin tham nhung 

Báo cáo cn phái nêu cii the nhü'ng hot dng dã trin khai và kt qua dã dtt 
duç'c theo tii'ng bin pháp phát hin tharn nhiing quy djnh tti Lut PCTN ciia UBND 
và các co quan ciia UBND cap tinh (khOng bao gOrn các kêt qua ciia cap huyn). 

T(t qua phát hiên tharn nhiing qua cong tác tir ki&n tra ni b, thanh tra, giãi 
quyet to cáo, diCu tra, truy to, xét xr. 

Dánh giá mt rnanh, yu trong cong tác phát hin tham nhing qua phân tIch 
két qua phát hin tharn nhiing dánh giá, de xuât bin pháp tang cung vic phát 
hin tham nhiing. 

4. Kêt qua thirc hin xii' 15' tham nhüng 

Báo cáo cn phâi nêu cii th vic thirc hin và kt qua dä dtt du'cic theo t&ng 
bin pháp xci 15' tham nhiing quy djnh tti Lut PCTN ciia UBND vã các co quan 
ciia UBND cap tinh (không bao gôrn các ket qua ciia cap huyn). 

- I(t qua xci 15' hành vi tham nhiing: Xci 15' cá nhân tham nhüng, xci 15' trách 
nhirn ciia tp the, ca nhân có lien quan. 

- Dánh giá nhcing bt cap, vu'ó'ng mc ciia co ch& chInh sách, pháp 1ut và 
nhcing hin ché, yêu kern trong cong tác xci 15' tham nhUng. 

- Dánh giá tInh hInh thit hi do tharn nhuing gay ra; 

- Kt qua thu hi tài san và khc phiic thit hai  do tham nhiing; 

- Dánh giá nhimg bt cap, vuó'ng m&c cüa Co ch& chInh sách, pháp 1utt va 
nhQ'ng hn ché, yen kern trong cOng tác thu hOi tài san tham nhiing; nguyen nhãn 
ciia nhthig h?n  ché, yen kern. 

III. NHiN XET, BE XUAT 

Khái quát v tInh hInh tharn nhiing tren dja ban (thông qua phân tIch, dánh 
giá két qua phát hin, xci 15'; phan ánh ciia du 1un, báo chi; ket qua kháo sat, diêu 
tra xä hi h9c (neu có); dánh giá nguyen nhân chii quan và khách quan dan den 
tInh hInh tham nhiing. 

Dánh giá chung tin trin ciia Cong tác PCTN 2019 ye kêt qua, hiu hrc, hiu 
qua ciia vic thrc hin các bin pháp PCTN so vOi nãrn 2018; nhtrng khó khãn, 
vixó'ng mac chii yen trong vic thirc hin cong tác PCTN 

Dé xut giãi pháp dê tiêp tic tang cu&ig thirc hin, nâng cao hiu qua các 
giái pháp PCYN nhäm thrc sçr ngãn chn, day liii ducic t ntn tham nhiing trong 
thô'i gian tcii ci da phuo'ng. 



T !ANH TRA CH!NH PHU 

TAI LIEU HU'O'NG DAN 
Dánh giá cong tác phông, cng tham nhflng di vó'i Uy ban nhãn dan tinh, 

thành phO nãm 2019 

(Kern theo Quyé't djnh so' 312/QD-TTCP ngày 04 thOng 5 nãrn 2020 ci1a Tong 
Thanh tra ChInhphO Op ding dOnh giO cOng tOc PCTN cOp tinh cho nOm 2019) 

Thirc hin I( hoch s 61 6/KH-TTCP ngày 2 8/4/2020 cüa Thanh tra 
ChInh phü ye vic dánh giá cong tác phông, chông tham nhüng närn 2019, 
Thanh tra ChInh phü hi.râng dan dánh giá cong tác phông, chông tham nhüng 
trên Co sO' B chi so dánh giá cong tác phông, chOng tharn nhUng närn 2019 dOi 
vâi Uy ban nhân dan tinh, thânh phô tr1rc thuc Trung uo'ng näm 2019 nhu' sau: 

I. MJC IMCH, PHAM VI, NQI DUNG DANH GIA 

1. Muc dIch 

- Dánh giá dung, khách quan và khuyn khIch nhctng n hrc cüa Uy ban 
nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung ucing (sau day gi tat là UBND cap 
tinh) trong cong tác PCTN, xây drng van boa chông tham nhQng. 

- Tang ciing phi hçip chtt chë giüa Thanh tra ChInh phü và UBND cap 
tinh ye cong tác PCTN trén co sâ phôi hqp dánh giá, chia sé và nhân rng nhüng 
thrc tién tOt, h trq các hott dng trong Cong tác PCTN. 

- Nâng cao hiu qua, chit hxçrng thông tin, báo cáo ye cong tác PCTN; ti'ing 
bithc xây dimg Ca sO dU 1iu quôc gia ye cong tác PCTN. 

2. Pham vi 

Phtm vi dánh giá là cong tác PCTN thuc trách nhim cüa TJBND cap tinh, 
bao gOm: 

- Hot dng quán 1 nhà nu'c y PCTN cüa UBND cp tinh, Co quan thuc 
UBND cap tinh ye PCT'N; 

- Kt qua thirc hin các quy djnh v PCTN cüa các Co quan trijc thuc 
UBND cap tinh và UBND cap huyn; 

- Th?yi kS'  dánh giá: tü' 16/12/2018 dn 15/12/2019. 

3. Ni dung 

Dánh giá cOng tác PCTN dtp tinh näm 2019 bao gôm 4 ni dung: 

3.1 Cêng tác quán 1j nhà nu'Oc vt PCTN, bao gôm: 

- COng tác lãnh dio, chi do v PCTN; 

- Nghien cthi, xây dirng, hoàn thin th ch v cong tác quán 1 kinh té xä 
hi de phOng ngi1ra, phát hin vá x1r 1 tham nhüng; 



- Cong tác giáo dc, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut ye PCTN; 

- Cong tác kim tra, thanh tra; 

- Sir tharn gia cüa xã hi trong cong tác PCTN; 

- Thixc hiCn eh dO thông tin, báo cáo v PCTN. 

3.2 Kgt qw tizir /zin các bin p/zap phông ngIra, bao gm: 

- Vic thirc hin cOng khai, minh bach 

- Cái each hánh chinh 

- Vic chuyn divj trI Cong tác can b, cong chüc, viên chüc 

- Minh b?ch  tài san, thu nhp 

- Xây dirng và thirc hin các ch d, djnh müc, tiêu chun 

- XCr 1 k 1ut nguôi dung du Co quan, dcm vj 

- Kt qua phát hin, xà 1 các vi phm trong thic hin các bin pháp phông 
ngra tham nhüng 

3.3 V4cphát hin các hành vi tham nhüng, bao gEm: 

- Qua cong tác tir kim tra ni b 

- Qua cOng tác thanh tra 

- Qua cong tác giãi quyt t cáo tham nhüng 

- Qua hoit dng giám sat 

- Qua cong tác diu tra, truy t& xét xà các hành vi tham nhang 

3.4 Vic xfr 1j các hành vi tham nhüng, bao gm: 

- Xir 1 hành chInh 

-Xü1hInhsu 

- Thu hi tài san tham nhUng 

II. PHU'€iNG PHAP DANH GIA 

1. Nguyen tic dánh giá 

- Vic dánh giá khách quan, toàn din, trung thirc, Cong khai, minh btch; 
- Vic dánki giá can cr vào B chi so vá tài 1iu chüng mirth ye cong tác 

PCTN; 
- Dánh giá trong sir tuong tác giü'a Thanh tra ChInh phü và UBND cp tinh. 

2. Phtro'ng pháp dánh giá 

- Dja phuong tng hçp dim tir dánh giá tung nii dung vào bang tng hçip 
t?i Phu luc 1. 

- Thuyt minh kt qua tir dánh giá chtm diem chi tit cOng tác PCTN trong 
näm 2019 cüa dja phrro'ng duçic mô tá tti Phii hic 2. 



- H so' tài Iiu chirng rninh di.rçic dja phtrcrng rnô tá t?i  Phi 1iic 3 ye danh 
rniic tài 1iu chüng rninh và tp hçip lu'u giü tài 1iu ho so. 

- Ni dung chüng minh v 6 nôi dung cn cong khai, minh btch tti Mçic 1, 
Phân B duçic cung cap thông tin tti Phii liic sO 4. 

- Ni dung chirng minh v rninh btch, tài san thu nhp cung cap thông tin 
ti Phu luc sO 5. 

- Kt qua cüa cOng tác phát hin hành vi tham nhüng cung cp thông tin tii 
Phu1ucsô6. 

- Kt qua cOng tác xü 1 hành vi tham nhOng cung dtp thông tin ti Phii 1iic 
s7. 

3. To chfrc dánh giá 

3.1 UBND cip tinh 

- Thu thp tài 1iu, tng hqp s 1iu lam bang chi'mg, 1p ho so dánh giá; 

- Tin hành tir dánh giá bang cách chm dim và xây drng báo cáo dánh 
giá; 

- Gui Báo cáo kt qua dánh giá và h so dánh giá v Thanh tra ChInh phü 
(ban giây qua Ciic Phông, chóng tham nhüng và ban diçAn  tCc theo dja chi email 
pacac4thanhtra.gov.vn); 

- Phi hçrp, .giâi trmnh hoc cung dip tài 1iu d lam rô yêu diii cüa Thanh tra 
ChInh phü. 

3.2 Thanh tra Chinh phü 

- Huàng dn và h trV UBND dip tinh v cOng tác dánh giá; 

- PhM hçip vâi UBND dip tinh xem xét, lam rô Báo cáo dánh giá cUa 
UBND cap tinh; 

- Xây dimg, t chüc cOng b Báo cáo quc gia v cOng tác PCTN cap tinh 
näm 2019. 
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UBND T!NH (THANH PHO)  

TONG HQP DIEM TV DANH GIA CONG TAC PCTN NAM 2019 

Pht,i luc 1 

NQI DUNG DANH GIA 
Thang 

diem 

Dim 
UBND ctp 

tinh tir 
dánh giá 

Ghi chü 

    

TONG DIEM (A+B+c+D,) 100.00 

A. QUAN L NHA NOOC yE CONG TAC PCTN 
1. Lãnh do, chi dto v cong tác PCTN 
1.1. Van ban chi dto ye cong tác PCTN 
1.1.1 Yêu cu v n5i dung 
1.1.2 Yêu cdu tInh kip  thai 
1.2. Chixcing trInh, kê hoch PCTN 
1.2.1 V hInh thtc van bàn 
1.2.2 Vé nç5i dung 
2. Nghiên cfru, xây thyng, hoàn thin th ch v cong tác quãn 1 kinh tê 
2.1. Ban hành kê hotch 
2.1.1 Co ban hành van bàn 
2.1.2 Xác djnh mic tiêu 
2.1.3 Xác d/nh nhfi'ng nhiçrn vii 
2.1.4 Phán cong bá trI ngun 4c thyc hin 
2.2 Kêt qua thirc hin xây dirng the chê 
2.3 Co kin nghj hoàn thin th ch 
3. Giáo dttc, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCTN  
3.1 K hoach, chixong trInh giáo dic, tuyên truyM, ph binpháp 1ut ye 

3.1.1 VhInhthic 
3.1.2 Vênidung 
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3.2 Thirc hin k hoch, chuong trinh giáo diic, tuyên truyn, ph bin pháp 
lut ye PCTN 

3.2.1 Thz/c hin cOc ni dung cza kl hoqch thyc hin chi thj 10/TTg ngày 
22/4/2019 cia TTC'P 

3.2.2 Thcc hin các ni dung cza kl hoQch thyc hin chi thj 05/C T-TW 
-I- 

L  

t• 
Cong  tác thanh tra, kiêm tra 7.00 

4. Kê ho.ch thanh tra, kiêm 1.50 
4.1.1 VI hinh thtc 1 0.50 
4.1.2 VInôidun j LooT 
4.2 Thirc hin k ho?ch thanh tra, kim tra 5.50!  
4.2.1. Vic triln khai ki hoQch thanh tra trách nhim 2.50  

4.2.3 Vic triên khai kê hoach kiêm tra 
5. Sy tham ia cüa xã hi tron&  côn tác PCTN

J 2.00í 

5.1 Xây dirng ni dung phOi h9p ye cong tác PCTN 0.60 

5.1.1 Co quy ché phOi hp cong tác giia ccx quan nhà nucrc và Uy ban Mlt 
tr TI qudc Vit Nam tinh (thành pM). 

r 

r 

r 

3.2.3 Thyc hin các ni dung cia kl hoçich tuyên truyln cia dja phzro 

3.3 Sang to trong cong tác giáo diic, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v 
PCTN 

I- I. 

p. p. 

p. p. 

4.2.2 Viêc triln khai ki hoach thanh tra kinh tl - xa hi 2.00! 

I LooT 

0.40 

T r 

0.20 
F 

0.40 

r 

5.1.2 Co chi d4w các ccx quaii, dcxn vj tryc thu5cphói hcxp vó'i UBMTTQ 
5.2 Tip thu các kin nghj sau giám sat 
5.3 T chirc tip dan 1 1.00 

L 

p. 

5.3.1 Vic tilp cong dan cüa lânh dgo UBND c4v tinh 0.70 
5.3.2 Vic tilp nhn kiln nghj, phán ánh cia cOng dan bang các hInh thtc 
khdc. 0.30 

6. Thtrc hen ch do thOna  tin báo cáo v PCTN 1.00 
p. p. 

6.1 Thrc hin dy dü, kjp thôi ch d thông tin, báo cáo chung 0.50 
6.2 Thirc hin ch d thông tin, báo cáo a dja phiiong 0.50 

B. KET QUA THC HIN CAC BIN PHAP PHONG NGtA 30.0(' 
1.Vic  thirc hin cOng khai, mmli bach 10.00; 
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2.00L 
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r 
5.00! 
2.50 

1.1 Thixc hin cong khai chInh sách, pháp 1ut trên cng thông tin din ti:r i 1.001  
1.2. Cong khai, minh bach trong mt s lTnh virc di.rçic hra ch9n trong näm 9.00[  
1.2.1. COngtOccánbO 1.50!  
1.2.2. V ltnh vicc tài chmnh và ngdn sách nhà nithc 1 1.50!  
1.2.3. V lThh vzcc dt dai, tài nguyen I 1.50[  
1.2.4. V linh vicc ddu tic, mua sam cOng 1.50  
1.2.5. V linh vicc giáo dz.ic I 1.50  
1.2.6. VêlThhvzccytê 1.50!  
2. Cäi each hành chinh I 3.00  
3. Vic chuyn di vj trI cong tác can b, cônA   chfrc, viên chü'c 2.00,.. : 
3.1 Vic chuyn di vj trI cong tác cüa các ca quail, t chirc, dan vj cp tinh 

3.2 Kê qua cüa vic chuyên dôi vj tn cong tác  
4. Minh btch tài san, thu nhp 
4.1 So cuOc xác minh tài sOn, thu nhp  
4.2 KIt quO xác rninh tài san, thu nhp 
5. Xây dt!ng  và tht,rc hin các ch d, djnh mfrc, tiêu chun 

7. Két uãJ?hát  hin, xfr I các viphtm trong thrc hin các bin pháp 
7.1 Vic phát hin vi phtm 
7.2 Viecxi:r1 vi pharn - 2.50 

C PHAT HIEN CAC HANH VI THAM NHUNG 1 25 00! 
1.  Qua cong tác tiy kim tra ni b T 

1.1.  S6 vçi vic có lien quan dn tham nhüng dixcxc phát hin 
1.2. lien, tài san dirçxc kiên nghj thu hôi và dã thu hôi

+ 
-' A.0 k.k 4.- 
4. UI (UU L41. Lflt1Lli F4  

2.1.  S vii vic có lien quan dn tham nhüng duqc phát hin I 
2.2. Tin, tài san dixçic kin nghj thu hi và dA thu hi  
3. Qua cong tác giãi quyt t6 cáo tham nhUng j 
3.1. S vi vic có lien quan dn tham nhüng duqc phát hin I 
3.2. Tin, tài san duçc kin nghj thu hi và dã thu hi I 
4. Qua hott dng giám sat I 

6. Xtr I k 1ut ngtrôi dfrng  du cir quan, do'n v I 

T 
6.00T 
3.O0 
3.00  
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r 

500k I  I. 
200  1- 
300 I  I. 
5O0,  I • '

L  

200' ' 
LI.. 

300' '  

500L I. 



5.00! 
2.50! 
2.50L 

l0.00 L 
3.00L  
3.001 
4.00! 

10.00! 
5.00! 
2.50! 
2.50! 
5.0O 
2.50! 

4.1. S vi vic có lien quan dn tharn nhüng dixcic phát hin 
4.2. Tin, tài san duc kin nghj thu hi vâ dâ thu hi 
5. Qua cong tác diu tra, truy t, xét xfr các hành vi tham nhüng 
5.1. S vi vic có lien quan dn tham nhting disçic phát hin  
5.2. Tin, tài san &rçc kin nghj thu hi và dä thu hi 

D. xiY LY CAC HANH VI THAM NHUNG 

2.00[ 
3.00! 

J.  

4.00! 
2.00! 
2.00! 

25.00! 
1.XfrIhànhchinh  
1.1Xir 1 k luât hành chInh di vâi t chirc 
1.2 XCr 1 k' 1ut hành chInh di vài Ca nhân  
2.Xfr1hinhstr 
2.1 Kêt qua diu tra ti phm tham nhüng  
2.2 Kêt qua truy th ti phm tham nhflng  
2.3 KM qua xét xir ti phm tham nhüng 
3. Thu hi tài san tham nhüng 
3.1 Thu hi tin và tài san tham nhUng 
3.1.1  Tin và tài san thu hi ditcxc qua các biên pháp hành chInh  
3.1.2 Tin và tài san thu Mi thiqc qua các bin pháp hInh sz  
3.2 Dt dai tham nhUng thu hi thrc  
3.2.1 Ddt dai thu Mi duc qua các binpháp hành chInh  
3.2.2 Dat dai thu hói duQc qua thi hành ban an hInh sii 2.50! 

Ghi cha: Khi chdrn không lam trón s dim, idy 2 s thp phân sau so 0; 
Thong nhth st'c dyng dá'u chdm ()khi chO'm dkm. 



Phu 1uC2 

THUYT MINH TUDANH GIA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
CAP T!NH NAM 2019 

NOI DUNG DIEM 

A. QUAN L NHA NU'OC VE CONG TAC PCTN 20 

1. Lãnh dto, chi do v cong tác PCTN: 5.0 
1.1 Van bàn chi dto ye cong tác PCTN 2 
Vic ban hành các vAn bàn chi do cong tác PCTN phAi dáp irng các yêu câu ye day dü ni 
dung và kjp thai. 
1.1.1 Yêu cu ii3i dung: 1 
1.1.1.1 Triên khai cong tác PCTN do Trung wclng chi dgo'. 
Cách tjnh diem nhu sau: 

0 9 

Mfrc do yen cu Diem so 
Co chi dao day dü các ni dung theo yêu câu 0.9 
Thiêu rni ni dung không có kiên chi dao -0.1 
Yêu câu: Dja phwo'ng liçt kê các van ban triên khai các chi dgo tzc trung hang do d/a 

yeu ni dung phit hçrp theo tht'c ty' sau: 

giá: 

phico'ng ban hành trong th&i kj) lay so lieu, nêu trIch 
Ten van ban — ngày ban hành - nt;3i dung trIch yêu 
(Van ban chi tiêt tçiiphi lic........kern theo) 
B/a phu'oiig giãi thich/ giái trinh ye mi'rc d3 4r dánh 

Dánh giá d,çit .... Dirn 
1.1.1.2 Triên khai cOng tác PCTN ti thrc tê djaphwcrng. 0.1 

Chi sO nay dánh giá vic chi do cüa UBND cap tinh theo các nhim viii PCTN dt ra tr 
thirc tê diêu hành cüa dja phuo'ng. 

1.Chi thj s6 27-CT/TW ngày 10/01/2019 cüa B ChInh trj v tang cuing si,r lanh dao  cüa Dáng d61 vài cong tác bão v ngu1i phát 

hin, t giác, du tranh chng tham nhUng, lang phi, tiêu ci,rc; 
2.Quy djnh s6 11 -QDi/TW ngày 18/02/2019 cOa Bô Chinh trj v trách nhim ccia ngI11i dirng du cp üy trong vic tip dan, di thoai 
trçrc tiëp vài dan và xcr 1 nhCrng phán ánh, kin nghj cüa dan; 
3.Quy djnh s 205-QD/TW ngày 23/9/2019 cüa B Chinh trl v vic kim soát quyn hjc trong cong tác can bO và ch6ng chay chcrc, 

chay quyn. 
4.Chucing trInh cong tác nãm 2019 s6 215-CTr/BCDTW ngày 0 1/02/2019 cOa Ban Chi dao  Trung ning v PCTN. 

5.Vän ban sO 4010-CV/BNCTW ngày 22/5/2019 cOa Ban Ni chinh Trung rrng v trin khai K hoach sa két 5 näm thrc hin Chi thj sO 

33-CT/TW ngáy 03/01/20 14 cOa B Chinh tn v tang cuäng sr lánh dao  cOa Dáng di vài vic kê khai vá kiêm soát vic kê khai tài san 

6. Nghj quyët s O2INQ-CP ngày 0 1/01/2019 cOa ChInh phO v tip tc thrc hin nhung nhim vi1, giãi pháp chO yêu cal thin môi 

trtx?Yng kinh doanh, nâng cao nang lçrc canh  tranh quc gia nam 2019 vã dlnh  huàng dn nãm 2021 

7. Nghj djnh s6 31/20191ND-CP ngày 10/4/20 19 cOa ChInh phO quy djnh chi ti& mt s diu và bin pháp ti chtrc thi hành Lut To cáo 

8. Nghj djnh s6 59/2019/ND-CP ngãy 01/7/2019 quy djnh chi ti& mt s6 diu và bin pháp thi hánh Lut PhOng, ch6ng tham nhOng 

9.Quyt djnh s6 101/QD-TTg ngày 2 1/01/2019 cOa ThO Wang ChInh phCi v vic ban hành k hoch trin khai thi hành Lut PCTN; 

10. TO chirc thc hin D an tuyên tmyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut v PCTN giai don 2019 —2021 theo Quyêt djnh sO 861/QD-TTg 

ngày 11/7/2019 cOa Thu tixàng ChInh phU; 
11. Chi thj si 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cOa Thu ti.rOng Chinh phü v xcr 1, ngàn chOn  có hiu qua tinh trng nhUng nhiêu, gay phiOn 

ha cho ngrai dan, doanh nghip trong giái quyt cOng vic; 
12. Cong din si 724/CD-TTg ngáy 17/6/20 19 cOa Thu Wang ChInh phO v vic tang cthng các bin pháp phOng ng'ra tiêu cjc, 

tharn nhung trong hoat dng cOng vv 



Cách tInh dirn nhu sau: 
Mirc do hoAn thành Diem so 

CO van bàn chi dto 0.1 
Không cO van bàn chi dto 0 
Yêu ciiu: Nêu rO ten, ni dung trIch yu van bàn, ngày ban hành( tài lieu dixçc hru theo chi 
muc tai Phii hic 1) 
(VOn bOre chi tiêt taiphu 4w kern theo,) 
B/a p/zu'o'izg giài lhIc/z/giOi lrinh v má'c d3 tr dan/i già: 

Bàn/i giá dcii ... Diem 
1.1.2 Yen câu v tin/i k/p t/iO'i: 
Chi so nay dãnh giá s11 kjp thii trong chi do, lành do vC cOng tãc PCTN cüa dja phng. 
Vic chi dto, lành do dugc coi là kjp thai nêu trong vOng 01 tháng tInh tr thai diem Trung 
ung ra van bàn chi dao,  UBND cap tinh ban hành van bàn triên khai thirc hin. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mfrc dE hoàn thành Diem so 
Tat cà các van bàn duçic ban hành kjp thai 1 
Môi van bàn ban hành rnun tfx 1 tháng tth len -.0.1 
B/a phuong giãi thich/ giãi trInh v mfrc ct3 4 dan/i giá: 

Bàn/i giá dçit .... Dkm 
1.2 Chtro'ng trInh, k ho,ch PCTN 3 
1.2.1 Vê hInh tlu'tc van bàn: 
Chi so nay dánh giá, khuyen khIch dja phuong CO Van bàn thông nhât ye chucing trInh, kê 
hoch PCTN do UBND cap tinh ban hành. 
Cách tInh diem nhu sau: 

MfrcdQhoànthành Diêms6 
CO van bàn do UBND cap tinh ban hành 1 
Không có van bàn do UBND cap tinh ban hành 0 
Yêu câu: Cung cOp Ké hoçich cOa UBND tinh ('neu co) ye chtrcing trInh, kê hogch giOo dyc, 
tuyên truyên, phó biên phOp lut ye PCTN 
B/a phuong giãi thIch/ giãi trInh ye mz'rc d3 4 dan/i giá: 

Bàn/i giá dçit .... Dkm 
1.2.2 Vê n3i dung: 2 
Ni dung chwmg trInh, kê hotch PCTN do UBND cap tinh ban hành hotc tong hcp tü các 
kê hotch thành phân do co quan cüa UBND tinh ban hành áp di1ng cho toàn tinh. 
1.2.2.1 Xác dinh myc tiêu. 0.5 
Chi s nay dánh giá vic xác djnh rO các mi1c tiêu cAn dt di.rçic v: (1) Hoàn thin th ch 
quàn l; (2) Giáo diic, tuyên truyên, phô biên pháp luQtt; (3) Thirc hin các bin pháp phOng 
ngaa; (4) Thirc hin các bin pháp phát hin và (5) Xir l tham nhUng trong nàm cüa dja 
phrcing. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mfrc d hoãn thãnh Diem so 
Xác djnh day dü 5 imic tiêu 0.5 
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Thiu rni mic tiêu -0.1 

Dja phu'o'ng giãi thi'clz/ giái trInh v má'c d1 ty' dánh giá: 

Ddnh giá dcii Dkm 
1.2.2.2 Xác djnh nhi?ng nhiçm vi hoc hogt d5ng ci the. 0.5 
Chi so nay dánh giá vic xác djnh rO nhim vii hoc hoit dng cii th phii hçTp vâi dac 
diem, tInh hInh tti dja phrnng theo các imic tiêu dà xác djnh. 
Cách tInh diem nhix sau: 

Mfrc do hoàn thành Diem so 
Xác djnh day dü các nhirn vii hotc hott dng 0.5 
Thiêu rni nhóm nhirn v1i hoac hott dng cho rnoi 
rnl;1c tiêu 

0 1 

Dja p/iwong giài thIch/giãi trliih ye mfrc d3 4r dánh giá: 

Dánh giá dit Dim 

1.2.2.3 Phán cong. phán phi ngun 4rc thzcc hin. 

Chi s nay dánh giá vic phân cong các dan vj chü trI, phi hqp g&n vài phân phi ngun 
hrc, tài chInh thrc hin nhim vi, hott dng dê ra. 
Yêu cáu sicphán cOng rO rang ye trách nhim thy'c hin và có bin pháp xi'i' lj trách nhim 
khi khóng thicc hin. 
Cách tjnh diem nhu sau: 

Mire d) hoàn thànli Diem so 
Phân cong rO rang, cii the, day dü ca quan, dan v 
th?c hin ni dung Cong vic dáp irng day dü yéu 
câu. 

1 

Không xác djnh don vj chit tn, dcm vj phôi hcrp cho 
mi hott dng. 

-0 1 

Yêu câu: cung cap khung n5i dung phán cOng néu CO theo mdu (co kern theo van ban mO 
tá àPhy lyc 1,): 
Hogt dØng - Dan vf thzrc hicn/phOi hqp - Ni dung thirc hiçn - th&i gian hoàn thành 

(Van ban chi ti& tgiphy lyc.......kern theo) 
B/a ph wang giái ih(ch/giãi trinh ye má'c d3 ir dánh giá: 

Dánh giá dcii .... Diem 
2. Nghiên cfru, xãy dtyng, hoãn thin the chê dê phitng ngfra, phát hin và xfr 1 tham 
nhung: 

2 

2.1 Ban hành kê hotch: 0.9 
2.1.1 V hinh thirc k hoach: 0.1 
Chi so nay khuyen khIch dja phwmg Co van bàn thông nhât ye chuang trInh, kê hotch 
nghiên ciru, xây dirng, hoàn thin the che do UBND cap tinh ban hành. 
Cách tinh dim nht.r sau: 

Mirc do hoàn thành Diem s 
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CO van bàn do UBND cp tinh ban hành 0.1 
Không cO van bàn do UBND cap tinh ban hânh 0 
Yêu cáu: Cung cap Ké hogch caa UBND tinh ('nêii co) ye nghiên ci'cu, xdy c4ing,  hoàn thiii 
the ché dé phóng ngzth, phát hin và xi l tham nhz2ng: 

(Van bàn chi tié't tgi phy lc......kènz theo,) 
Da p/zuv'iig giái II,i'c/i,'iäi In n/i v mfrc d tr dan/i giá: 

Fiánh giá ciit .... Diim 
Ye ni dung: Ni dung kê hotch bao gôm: 

2.1.2 Xac dinh myc lieu 0.1 
Chi sO danh gia vi& xac dinli rO cac miic tiêu can dat dixoc trong nghiên cirn, xây dung, 
hoàn thin the chC d phông ngira, phát hin và xir 1 tham nhüng a dja phucing. 
Cách tInh diem nhu sau: 

MIrc d hoãn thành Diem s 
Xác djnh rO, dày dU các miic tiêu và hott dng ciii 
the 

0 1 

Không xác djnh rO mvc  tiêu, 11oitt dQng cii th. 0 
Thu cáu: Nêu rö myc lieu dzr'c dé cip trong van bàn, ni dung trIch yêu, ten van bàn và 
dir&ng dan 
Dja ph wcvng giãi thIch/ giái lrInh v má'c d3 4 dánh giá: 

Dánh giá dU .... Dièm 
2.1.3 Xdc djnh nhfrng nh4m vy, hoc,! d3ng cy the. 0.1 
Chi so nay dánh giá viêc xác djnh nhim vçi, ho?t dng cii the phi hcfp vài dc diem, tInh 
hmnh tui dja phuoiig theo miic tiêu dã xác djnh. 
Cách tInh diem nhiz sau: 

Mfrc d hoàn thAnh Diem s 
Xác djnh rO, dày dü nhim vi hoc hoat dng ciii 
the 

0 1 

Không xác djnh rö các nhim vi hotc hott dng ci 
the 

0 

Yêu cáu: Lift kê chi tiêt các nhim vy, hogt d5ng cy the dtrctc dé cp ó' van ban & trên; có 
ghi cht hoat d5ng nào chu'a hoàn thành déphyc vy cho cáu trá l&i 2.2 cia myc nay 
Dja phwong giái thIch/giái trl,ih ye má'c d5 ty' dánh giá: 

Dá,ih giá dcii .... JEIm 
2.1.4 Phân cong. phân phôi nguOn ly'c thy'c h&n. 0.6 
Chi so nay dánh giá vic phân cong các don v chü trI, phôi hçTp gän vâi phân phôi nguôn 
1rc, tài chInh thrc hin nhim vi hott dng d ra. 
Yêu cdu srphOn Cong rö rang ye trách nhim thy'c hin và có bin pháp xii' l3 trách nhim 
khi khOng thirc hin. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mire do hoàn thành Dim s 
Phân cong don v thirc hin, kinh phi day dñ dôi vài 
tirng hot dng và CO XC djnh don vi chü trl, don vl 

0 6 
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phôi hp 

Không xác djnh doTi vj chü trI, dcin vj phôi hqp cho 
niôi nôi dung. 0 1 

Yêu cáu: Cung cap bángphOn cong nhiçm vi dO'i vái các ho cit d(5ng dã nêu & trên 

('chi tjlt xem tçzi cOc van ban... ) 

tilt tai bOo cáo...............) 
giá: 

M&c dç5 dOp th'zg cia dja phuv'ng: 

- Tang sO' hogt d5ng theo ke' hogch: ........hogt dç5ng 

- S ho cit d(äng hoân thành:   hogt d(5ng (chi 
Dja p/i wong giOi thIch/ giOi trInh ye mi'rc d3 4r  dánh 

Dá,i/i giá dit .... Dilm 
2.2 Kt qua thrc hin xãy dtrng th ch: 0.6 
Chi so nay dánh giá vic th?c hin kê hooch nghiên c11u, xây dijng, hoàn thin the chê dê 
phông ngCra, phát hin và xi:r 1 tham nhUng. 
Cách tjnh diem nhu sau: 

S6 hott dng hoàn thành x 0.6 
Dim dánh giá T6ng sé hot dng theo k hoach 

Mi'cc d5 dOp t'ng cza dja phuxng: 

- Tlng SI hogt d5ng theo kl hogch: ......hoçit dng ('chi tilt xem tgi các van ban... ) 

- SI hocit dç3ng hoàn thành:.........ho cit dç3ng (chi tjlt tçii báo cáo...............) 
Dja phu'o'ng giái thic/il giái trInh v mi'rc d3 4 ctánh giá: 

Dánh giá dit .... Diem 

2.3 Co kiên ngh hoàn thin the chê: 0.5 
Chi so nay dánh giá vic chU dng phát hin nhüng so' ha bat ctp ye chInh sách quán 1 và 
kiên ngh co quan có thâm quyên si.'ra dôi dé 1oi bó diêu kin phát sinh tham nhUng. Kiên 
nghj phái ducic the hin bang van ban hotc các báo cáo chuyên dê, báo cáo tong kêt. Các 
kiên nghj nay phái tü thirc tin cüa dja phircmg. 
Cách tInh diem nhi.r sau: 

Kt qua Dim s 
Trên 8 kiên nghj 0.5 
Ti'x 6 den 8 kiên nghj 0.4 
Tir 4 den s kiên nghj 0.3 
Tr 1 den 3 kiên nghj 0.2 
Khôngcókiênnghj 0 
Yêu cOu: Lit kê các kiên nghj cing nhu' ten van ban, sO van ban, ni dung chi tiêt van ban 

van ban............) 

van ban............) 

dii ban hOnh có kién nghf dii nêu 
Mik d dOp t'rng cOa dja phu'o'ng: 

- Kiln nghj thO' nhO't: ..........................."tgi 

- Kiln nghj th& hai: ........................... "tc1i 

Tong sl:...................Kiln nghj 
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B/a p/zu'o'ng giái thIch/ giái trInli ye má'c d tr ctdnh gid: 

Dan/i gici dit .... Diem 
3. Giáo d,ic, tuyên truyn, ph bin phãp 1uit v PCTN: 3.0 
3.1 Kê hotch, chu'o'ng trInh gião dic, tuyên truyn, phô biên pháp 1ut ye PCTN: 0.9 
3.1.1 Vêi,Inh t/u.'rc: 0.1 
Chi so nay khuyén khich dia phurng (0 van ban thong nhât ye chuo'ng trinh kC hoach giao 
dic, tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye PCTN do UBND cap tinh ban hành. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mtrc do hoàn thãnh Diem so 
Co van ban do UBND cap tinh ban hanh 0 1 
KhOng cO van ban do UBND cap tinh ban hanh 0 
Yêu cáu: Cung cap Ké hoctch cza UBND tinh ('nêu co) ye chwcing trInh, kê hogch giáo dyc, 

giá: 
tuyên truyCn, phó bidii phap 1u<21 ye PCTN 
B/a phu'crng giái lhIch/giái trInh ye má'c d3 4r dánh 

Dánh giá d(it .... Dk4n 
3.1.2 Vêii3idung: 0.8 
3.1.2.1 Xác dinh myc tiêu cy the. 0.2 
Chi so nay dánh giá vic xác dnh rO các miic tiêu can 
Tuyên truyên, phô biên pháp 1ut nOi chung và pháp 
dja phixcing và Chirang trInh phô bién pháp 1ut 
25/5/2017 cüa Thu tuâng ChInh phii; (2) Giáo diic 
dôi tuc1ng và (3) Tiêp tiic day m?nh  vic h9c tp và lam 
Ho ChI Minh. 
Cách tInh diem nhu sau: 

dtt duçc cüa các nhóm cong tác: (1) 
1ut PCTN nOi riêng theo yêu câu cUa 
theo Quyêt djnh 705/QD-TTg ngày 

phOng, chong tham nhUng dôi vâi các 
theo tu' ttrôTlg, dto dCrc, phong each 

Mfrc d hoãn thành Diem so 

Xác djnh rO, day dü các miic tiêu cii the cho ti'zng 
nhOm dôi tuqng 

2 

Không xác djnh rO, day dü miic tieu 0 
Yêu cáu: neu rö các myc tiêu cia chwcing trinh, ké hogch giáo dyc, tuyên truyên, phó biên 

cáu 3.1.2.2,). D dgt ducic diem tói da 
caa 3 nhóm cong tác nêu & trên 

gii'i: 

pháp luat ye PCTN theo máu sau: 
Muc tiêu - Dói tu'o'ng- Hogt dóng cy the (vhyc vy cho 
ni dung nay thl Van ban phái day d It nhát 3 myc tiêu 
B/a phu'ong giãi thIch/giãi trlith ye má'c d tr ddnh 

Dánh giá tçit .... Dilrn 
3.1.2.2 Xác djnh nhicng nhiém vy và hoçit dng cy the. 0.3 
Chi so nay dánh giá vic xác djnh các hot dng ci the dê dt duqc các miic tiêu. 
Cãch tmnh diem nhu' sau: 

Mu'c do hoàn thành Diem so 

Xác djnh rO, day du các nhOm nhim vii hoc hot 

dng the cho mi miic tieu 
0 3 

Thieu rni nhim vi hoc hoit dng -0.1 

Yêu cOu: Nêu rô myc tiêu dicçic dê cc2p trong van ban, n5i dung trich yéu, ten van ban và 
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du'ô'ng dan 
Dja phwo'ng giái thic/i/giái trlii/z ye má'c d3 tr dáiil, giá: 

Dánh giá ctit .... Dim 
3.1.2.3 P/ian cóng, phánphói nguón lcc thyv hin. 0.3 
Chi so nay dánh giá vic phân cong các don vj chü tn, phôi hçp gän vài phân phôi nguôn 
hrc, tài chInh thirc hin nhirn v,i hott dng dê ra. 
Yêu cáu sc phán cong rO rang ye trách nhim thzrc hin và CO bin pháp xz lj trách nhim 
khi khong thtc hin. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mfrc d hoàn thành Diem so 

Phân cong day dü ni dung cong vic Va cO xác 
djnh don vj chü trI, don vj phôi hp 

3 

Không phân cong các cong vic cii th không xác 
dinh don vj chü trI, don vj phôi hqp 
Yêu cáu. Liçt kê c/i tiêt các n5i dung cOng vic và bang phán cOng c/i tiêt có các dcm v/ 

cOng viçcphái dz 3 nhóm n5i dung 

giá: 

thc hin. Dé dgt dtrçic diem tOi da n5i dung nay thi các 
dzrcic dê c2p & trên 
Djci phu'o'ng giãi thich/giãi trinh ye má'c d3 4r tlánh 

Dan/i giá it .... Dilrn 
3.2 Thirc hin kê ho,ch, chmrng trInh giáo dic, tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye 

PCTN 
1 6 

3.2.1 Thrc hin các ni dung cüa id hoçich thrc hin Clii thj 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 
cáa TTCP ye ngán chn tlnh trçing nhflng nhiêu, gay pliiên ha cho ngu'?ti dan và DN. 

0 6 

Chi so nay dánh giá kêt qua thirc hin các hot dng 
trng nhUng nhiêu, gay phiên ha cho ngu?ñ dan và 

ye vic dua ni dung ngän chn tInh 
doanh nghip tti dja phwmg theo Chi 
phü. 

Các hoat dông dã thuchien x 0.6 

thj 10/CT-TTg ngãy 22/4/20 19 cUa Thu tuâng ChInh 
Cách tInh diem nhu sau: 

Diem danh gia 

Yêu cáu: Cung cap bang p/an cOng nhim vy dOi v&i 

2 A Tong so hot dung theo ke hoch 
các hogt dng dâ nêu & trên 

(c/i tilt xem tçii các van ban... ) 

tilt tgi báo cáo...............) 
giá:..... 

Mz'cc d dáp z'cng cüa dja phu'o'ng: 

- Tlng sl hogt d5ng theo ke' hogch: ..........hoçit d5ng 

- SI hogt dng hoàn than/i: .........hoçzt dng (c/i 
Djaphu'o'ng giái thich/ giãi trInh ye má'c d3 ty' dánh 

Dánh giá ctzt .... Diem 

3.2.2 Thrc hin cac n3i dung cüa kl hoçich thec h&n chi thj 05/CT-TW 0.5 

Chi so nay dánh giá kêt qua thirc hin day mnh vic tiep t%lc hçc tp vã lam theo ti.i tirâng, 

dto di'rc, phong cách HO ChI Minh theo Chi thj so 05/CT-TW cüa B Chinh trj. 

Cách tInh diem nhu sau: 

Các hoat dOng d thuc hien x 0.5 

Diem danh gia = 

Yêu cOu: Cung cap bang phan cOng nhirn vy dli yO'i 

2 A 

Tong so hot d9ng theo ke hoch 

các hocn' dng d nêu & trên 

Mz'c d5 dáp z'ng cáa d/a phu'o'ng: 
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- Tang s hogi d5ng theo k hogch: ...  hoQi d5ng chi tit xein tqi các van ban... ) 

- S hoQt d5ng hoàn thành: .........hoqi d5ng chi tiêt tgi boo coo...............) 
Dja phu'o'ng giài lhlch/giái trin/z vt nu'rc d5 4r dánh giá: ..... 
Dánh giá dit .... a'iêrn 
3 2 3 Tlzuc men kC houch tuyên truyCn, phô biên phap luât (ill thu phu'ong 0 5 
Chi so nay dánh giá ket qua hoàn thãnli ké hoch tuyên 
phuong và Chro'ng trmnh phô biên pháp 1ut theo Quyêt 
cüa Thu tuàng Chmnh phii. 
Cách tInh diêni nhu sau: 

truyên phÔ biên pháp 1ut cUa dja 
djnh 705/QD-TTg ngày 25/5/20 17 

Các hoat dông d hoãn thành x 0.5 
= Diem danh gia 

Hoat dç5ng dã hoàn thành là how d5ng trong ke' hoçich 
cling. 

Yêu ccu: Cung ctIp bángphân cong nhim vy di vái 

Tong so hot d9ng theo ke hotch 

dc duçtc kê'i thzc den san pháni cudi 

các hogt d5ng dã nêu a trên 

(chi tié't xem tgi các van bàn... ) 

tilt tqi báo cáo...............) 
giá: ..... 

May d3 dáp z'ng caa dja phwo'ng: 

- Tang s hoqt d3ng theo ké' hoqch........hogt t45ng  

- Sá hogt d3ng hoàn thành: .........hogt dç5ng (chi 
Dja phwcrng giãi thIch/giài trinh vt mi'rc ct3 1r dánh 
Dánh giá d'zt .... Diem 
3.3 Sang tio trong côn tác gião dtic, tuyên truyn, phô bin pháp 1ut ye PCTN 0.5 
Chi so nay nhäm khuyën khIch dja phwmg sang tto dé nâng cao hiu qua cong tác giáo 
diic, tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye PCTN. 
Cách tinh diem nhu sau: 
Mi?c ct hoàn thãnh Diem s 
Cósángto 0.5 
Không Co sir sang to 0 
Sang tçio là cách lam m&i, hInh thz'c mó'i trong cong 
pháp lut ye PCTNphli hcip vài djaphzrcrng mInh. 
Yêu cáu: Nêu rö cách lam mái, sang tçio dã duc djaphwo'ng 

tác giáo dyc, tuyên truyên, phO biên 

áp dyng trong nàm 2019 (co 

gid:..... 
van bàn hoc san phám sang tçio dInh kèm) 
Djaphu'o'ng gidi thich/ giái trInh ye má'c d 4r ctánh 
Dánh giá dit .... Diem 
4. Cong tác thanh tra, kim tra 7.0 
4.1 Kê hotch thanh tra, kiêm tra 1.5 
Kê hoch thanh tra, kiêm Ira t?i dja phng do UBND cap tinh thông nhât ban hành thành 
kê hoch chung hotc tOng hcTp tir ké hoch thanh tra, kiêm tra cUa UBND cap huyn và các 
cc quan trrc thuc UBND cap tinh. 
4.1.1 VêhInhthá'c: 0.5 
Chi so nay khuyên khIch UBND cap tinh ban hành van ban ye ké hoch thanh tra, kiém tra. 
Cách tInh diem nhiz sau: 

Mire do hoãn thãnh Diem s6 
CO van ban do UBND cp tinh ban hành 0.5 
Không CO van ban do UBND cap tinh ban hành 0 
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Yêu ccu: Cung cá'p K hoach cia UBND tinh nu co) v KI hoach thanh tra, kiêrn tra tgi 
dia phu'o'ng trong nàin 2019 
Dja phu'o'ng giái llu'c/z/giái Inmn/i ye má'c d ly' dánh giá: 

Dan/i giá diiI .... Dilm 
4.1.2 Vê nç31 dung: 
4.1.2.1 Xác dinh muc tiêu. 0.3 
Chi so nay dánh giá vic xác djnh rO các rniic tiêu cn dt duçic cüa các co quan tr?c thuc 
UBND cap tinh vã UBND cap huyn trong cong tác thanh tra, kiêm tra. 
Cách tInh diem nh.r sau: 

Mfrc d hoàn thành Diem so 
Xác djnh rO các lrillc tiêu ci the cüa cong tác thanh 
tra, kiêm tra a dja phuang 0 3 

Không xác djnh rO các rniic tiêu cii the cüa cong tác 
thanh tra, kiêm tra a dja phuong 

0 

Yêu cáu: Nêu r6 myc tiêu dwcrc d cp trong van ban, n5i dung trIch yêu, ten van bàn và 

giá: 
dithng dan 

Dja phu'o'ng giãi Ihfc/i/giái trInh ye mi'i'c d3 tr dánh 

Dánh giá diiI .... Dilm 
4.1.2.2 Xác djnh nhi?ng nhim vy và hoçt dng cy the. 0.4 
Chi so nay dánh giá vic xác djnh các hoat dng c1i th dê dat  duçic các rniic tiêu. 
Cách tInh diem nhi.r sau: 

Mtrc d hoàn thành Diem so 
Xác djnh rO, day di các nhóm nhim vi hotc hoat 
dng cii the cho mi rniic tiéu 0 4 

Thiêu mi nhim vii hoac  hoat dng -0.1 
Yêu câu: Dê dçzt du'ctc diem tói da n3i dung nay thI các Cong viçcphái di n3i dung dircrc dê 

viçc và bángphán cOng nhiçm vy, 

giá: 

cp & trên. Djaphu'o'ng lift  kê chi tiêt các n3i dung cong 
hogt d(5ng chi tiêt cia các dcin vj trên d/a bàn. 
Dja phu'o'ng giài IhIch/giái lrinh ye mi'rc d3 4i'  ddnh 

Ddnh giá dciI  .... Dkm 
4.1.2.3 P/ian cOng, phán phói nguón ly'c thrc hin. 0.3 
Chi sO nay dánh giã vic phân cOng các dcin vj chü tn, phOi hp gän vài phân phOi nguOn 
hrc, tãi chInh thirc hin nhim vii hoat dng d ra. 
Yêu cau sit p/ian cOng rö rang ye trách nhim thrc hin và có bin pháp xt'r lj trách nhim 
khi khOng thrc hin. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mfrc d hoàn thãnh Dim sO 
Phân cOng day dü ni dung cOng vic va có xác 
djnh don vj chü trl, don vj phOi hp 0 3 

KhOng phân cOng các cOng vic c'i th khOng xác 
djnh don vj chü trl, don vj phOi hçip 

0 

Yêu cOu: D dgt du'cic diem tOi da ni dung nay thl các cong vic phái dz n5i dung du'cic d 
cong vic và bang p/an cOng trách cp a trên. Dja phu'oi'zg lit kê c/i tiêt các ni dung 



nhiém thicc hiên càa các do'n vi trên dia bàn. 
Dja phu'o'ng gidi thIch/gidi trinh v má'c d tr tánh giá: 

Dan/i giá dcii .... Diê?m  

4.2 Thtrc hiên k hoich thaiili ti-a, kiém tra 5.5 
4.2.1 Viêc i/nrc /iiên i/ian/i Ira track nhiêm: 2.5 
Chi s nay dánh giá kêt qua thçrc hin thanh tra trách nhim theo kê hooch. 
(Iách tInh diem nhu sau: 

So cuôc thanh tra trách nhiêrn d hoàn thành x 2.5 
Dirn dánh giá = Tng s cuc thanh tra trách n1iim trin khai theo ké 

hoich 
Cu5c thanh tra trách nhim dä hoàn thành là cuç3c thanh tra trong kê hoçich näm dã có kêt 
lun. 
Yêu cáu: Dja phircing liet kê chi tilt các n5i dung Cong vic theo mcu sau: 

-Tlng sl cu3c thanhtra trdch nhiçm theo kl hoçich càa các th ban ngành, qun,huyçn: 
 (Liçt kê so cu5c thanh tra tIrng do'n vi theo mOu: 
So cu5c thanh Ira — ké hoçich so - dctn vj ban hành - ngày ban hành) 

-Tong sO cu3c thanhtra trách nhiçm d hoàn thành càa các so ban ngành, qugn,huyn: 
 (Lit kê sO cuóc thanh Ira te'rng dctn vj theo inOu: 
SO cu5c thanh tra - báo cáo sO - dcin vi ban hành - ngày ban hành,) 

Dja phirong giái thich/ giái trInh ye mire d3 4r  dan/i giá: 

Don/i giá dqt .... Dilm 
4.2.2 Viêc triên khai kl hoçzch than/i Ira kin/i ii- xd h(31: 2 
4.2.2.1 Viêc trién khai kê hoach thanh Ira KTXH. 0.5 
Chi so nay dánh giá vic trin khai các cuc thanh tra KTXH theo kê hoach d duc ban 
hành. 

Cách tjnh diem nhii sau: 

S cuoc thanh tra KTXH kt thüc x 0.5 

Dim dánh giá = Tng s6 cuc thanh tra KTXH theo k hoch vã dt 

xuât trong nm 

Cuóc thanh tra KTXH két iliac là cuóc thanh Ira dã có báo cáo kêt qua thanh tra. 
YêucOu:Diaphuv'ng lit kê chi tiêI các ni dung Cong viçc theo mOu sau: 

- Tong sO cu5c thanh tra KTXH theo kê hogch và dt xudt cáa các so' ban ngành, 

qun,huyn:..................."Lit kê sO cu3c thanh tra tirng dcin vj theo mOu: 

SO cuç5c thanh Ira - van ban so - dctn vi ban hành - ngày ban hành,) 

-TOng sO cu3c thanh Ira KTXH dã két thzc càa các so' ban ngành, qun,huyn: 

 (LiI kê sO cu5c thanh Ira tfn'ig dctn vi theo mOu: 

SO cu5c thanh Ira - báo cáo sO - dan vj ban hành - ngày ban hành) 

Dja phwo'ng giOi thich/giOi Irinh ve mire d3 4r dank gid:..... 

DOn/i giO d1t .... Diem 

4.2.2.2 Kêt qua thrc hin ké hoçich các cuc thanh Ira KTXH. 1.5 

Chi so nay dánh giá két qua thirc hin các cuc thanh tra KTXH. 

Cách tInh diem nhix sau 

Dim dánh giá = S cuc thanh tra KTXH hoân thãnh x 1.5 
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Cuóc thanh tra KTXH hoàn thành 

Yêuccu: Diaphtro'ng  lit kê chi tilt 

Tang s cuc thanh tra KTXH dã trin khai theo ké hotch 
vã dt xuât trong närn 

là cuóc thanh tra dã có két lun. 

các n5i dung cong vic theo máu sau: 
ké hoQch và dt xuOt trong nàm càa các s& ban 

kê SI cu5c thanh tra tirng dan vj theo máu: 

bàn sO' - dcin vj ban hành - ngày ban hành) 
hoàn thành cia các s& ban ngành, qun, huyn: 
tra tfcng dctn vf theo máu: 

cáo sO - dan vj ban hành - ngày ban hành) 
ye má'c c13 4r dan/i giá: 

- Tong so cu5c thanh tra KTXH theo 

ngành, qun,huyçn: ............(Liét 

SI cu5c thanh tra — Van 
-TOng sO cuç5c thanh tra KTXH dã 

 ("Lit kê sO cu5c thanh 
So cu5c thanh tra — Báo 

Dja phu'o'ng giái thIch/ giái trInh 

Dánh giá dit .... ffllm 
4.2.3 Vic triên k/icd kê hoich kilm tra 
Chi so nay nhäm dánh giá kêt qua 
Cách tInh diem nhu sau: 

Diem danh gia 

Cu5c kiêm tra hoàn thành là cu5c 
Yêu cáu. Djaphiccing liçt kê chi tiêt 

thiirc hin kê hotch kiêrn tra d duçic ban hành. 

S cuôc kiêm tra hoàn thành x 1.0 
Tong so cuc kiem tra theo ke hoch 

kilm tra trong nàm dã cO kêt luan. 
các ni dung cOng viçc theo mâu sau: 

theo ki hogch cáa các s& ban ngành, qugn,huyçn: 
tra tfcng dan vj theo máu: 
hoçich sO - dan vj ban hành - ngày ban hành) 

dã hoàn thành cáa các th ban ngành, quçmn, huyn: 
tra tz'rng dan vf theo mâu: 

cáo so - dan vj ban hành - ngày ban hành,) 
ye má'c d3 tr dánh giá: 

-Tlng sl cu5c Kilm tra trách nhiçm 
 (Liçt kê sO cuç5c kiêm 
SO cu3c kiêm tra — Kê 

-TOng so cu5c kiêm tra trách nhiçm 
 (Liçt kê so cu5c kiêm 
SO cu3c kiêm tra — báo 

Dja phu'ctng giái thichi giã/ trInh 

Dánh giá dçit .... Dilrn 
5. Ye sty tham gia cüa xa hi trong cong tãc PCTN 2 
5.1 Xãy thyng ni dung phôi hQ'p ye cOng tác PCTN 0.6 - 
5.1.1 Co quy chêphOi hçrp cOng tác gifra UBND và co' quali thu3c UBND cap tinh vó'i Uy 
ban Mt trin TO quOc cap tinh: 

04 
— 

Chi so nay khuyên khIch UBND cap tinh ban hành quy ché phOi hçrp cong tác vâi Uy ban 
Mt trn To quôc tinh va các to chirc thành vien ye PCTN. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mfrc d hoàn thãnh Diem so 
Co quy che phôi hçp 0.4 
Không có quy che phôi hp 0 
Yêu cdu: Cung cOp Quy chê phOi hp giii'a hOi hqp cOng tác vó'i Uy ban Mt trn TO quOc 

PCTN 
ngày ban hành — chi tiêt (xem phy lyc,.) 
ye má'c d ty' dánh gia: 

tinh và các tO chz'c thành viên ye 
Ten van bàn — sO VB- TrIch yêu — 
Dja phu'o'ng giOi thIch/giOi trInh 
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Dánh giá 11(11 Diêrn 

5.1.2Có ciii (1(10 CC cc' quaJ, do'n vj trrc II, u3c piiôi hçp cong tác vO'i UBMTTQ: 0.2 
Chi sO nay dánh giá chi dao cña UBND cap tinh dôi vó.i các &in vj 1nrc thuc trong phôi 
hcp cong tác vâi UBMTTQ và các to chirc thành viên ye PCTN. 
Cãch tinh diem nhu sau: 

Mfrc d hoãn thanh Diem s 
Co vn hñn chi dao 0.2 
Không cO vn ban c.hi dio 0 
Yêu cOu Cung cOp vOn han c/n dao c ua UBND cOp tinh riol vo'i cac don vi It zrc IhuOc. ii ong 

ye PC'TJV. phói hcip cong tác vái UBMTTQ và cOc tO chc thành viên 
fl/a phu'c'ng giOi thIc/,/ giOi trInli ye nu'i'c d5 tr dOn/i gui: 

DOn/i giO dlt. Diem 
5.2 Tip thu các kin ngh sau giám sat 0.4 
Chi so nay dánh giá sir tiêp thu cUa UBND cap tinh dôi vói các kiên nghj sau giárn sat cüa 

dng giám sat. 

giám sat dime tiêp thu x 0.4 

UBMTTQ và các to chirc thành viên các cap trong các hoit 
Cách tInh diem nhu sau: 

SO kiên nghi sau 
Diem danh gia = 

Tong so 

Kiln nghj sau giám sat duc alp thu là kiln ngh/ trong báo 
cOp tinh thwc hiên và có vOn ban trá lài. 
Yêu cOu. Liçt kê các vOn ban tiêp thu dói vái kiên nghj giám 

. . 
kien ngh sau giam sat 

cáo giám sat dO du'çic UBND 

sat cz.a UBMTQ trong nOm 

. ('tcxi vOn bàn............) 

cüa MTTQ thI ni dung nay dia 

2019 theo mdu: 

- Kiln nghj thz'r nhdt - VOn ban illp thu sl - ngày ban hành 

- Kiln nghj thá hal  
1)/a phu'c'ng giOi 1/Ic/I giái trin/z ye nitc d3 4r dOn/i gid: 

DOn/i giO dqt .... Dilm 
Nêu trong nOm 2019 khóng có báo cOo, kiên nghj giám sat 

phu'cing sê khOng có diem. 
5.3 To chtrc tiêp cong dan 

5.3.1 Vi?c hIp c0ng dliii cüa iOn/i ct(10 UBND cap tin/i: 0.7 
Chi so nay dánh giá trách nhim th?c hin quy djnh ye tiêp cOng dan cUa Chii tjch UBND 
cap tinh. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mtrc d hoãn thành Diem so 
ChU tich  UBND cap tinh tiêp dü 12 tháng trong näm 0.7 
Thiêu nii tháng khOng tiêp cOng dan -0.1 

Yêu cu. Dia phwcrnglit kê sl ldn tl cOng dOn cza Chà tjch UBND tinh, thành phI và 
caa UBND ye kêt qua tiêp cOng 

thi vOn du'cic tInh là 1 iOn trong 
5 iOn/i nOm thi dia  phiro'ng 

cung cOp Biên ban tiêp cong dOn hang tháng yà thông báo 
dan hang tháng. 

Néu Chá tjch tinh tiép cOng dOn nhiéu han 1 iOn /1 thOng 
thOng do; SO iOn C/ia tjch UBND cOp tinh tiêp cOng dOn du'O'i 
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dQt 0 diêm r n5i dung nay 
Dja phu'crng giái thIc/z/giái trinh v rntc c1 tr dánh giá: 

Dá,i/, giá dit .... Dilm 
5.3.2 Viçc tiêp nhmn kiln nghj, phãn ánh cüa cong dan bang các hlnh thá'c khác: 0.3 

Chi so nay dánh giá vic UBND cap tinh to chirc tiêp nhn kiên nghj, phán ánh cüa cong 
dan bang các hlnh thirc khác nhu: (1) thiêt 1p so din thoti ththng day nóng; (2) hp thu 
din tü - email và (3) giao tiêp qua Cong thông tin din ti:r. 
Cách tInh diem nhu sau: 

Mfrc do hoàn thành Diem so 
Co day dü 03 hinh thirc nêu trên 0.3 

Thieu moi hinh thuc 
-0.1 

Yêu cu: Cung c6p van bàn cza UBND cd'p tinh v vic tó chv'c tié'p nhan  kiln  nghi,  phán 
ánh cza cong dOn bOng các hInh thi'cc khOc nhu': (1) thiêt 1p  sO din thoçzi dithng day 
nóng; (2) hp thu' diçn tz'c - email và (3) giao tiêp qua Cong thông tin diçn &'. 
B/a phwong giái thIchi giOi trinh ye mar d3 tr dOnh giá: 

Dánh giá dzt .... Dilm 
6. Thiyc hin chê d thông tin báo cáo v PCTN 
6.1 Thtrc hin day dii kjp thôi chê d*  thông tin, báo cáo 0.5 
Chi so nay dánh giá vic chap hành chê dO thông tin, báo cáo ye PCTN ciia UBND cap tinh 
len Trung ucYng. 
Cách tInh diem nhu sau: 

S báo cáo dA thuc hiên x 0.5 
Diem danh gia = 

Tong so bao cao phai thirc hiçn 
Báo cáo dO thzc hiçn là báo cáo dam báo dángyêu cOu ye n5i dung, hInh thar và thO'i hgn 
n5p báo cáo. 
Yêu cOu:Lit kê SO báo cáo, ten báo cáo, ngày ban hành. 
B/a phu'o'ng giOi thich/ giái trinh ye mi'rc d3 tr dánh giá: 

Dánh giá dcii .... Dilm 
6.2 Tht,rc hin ché dO thông tin, báo cáo & da phtrong 0.5 
Chi sO nay dánh giá vic thirc hin che dO thông tin, báo cáo ye PCTN ciia các dcm vj tr'rc 
thuOc UBND cap tinh, UBND cap huyn. 
Cách tInh diem nhu sau: 

S dcm vi hoàn thành báo cáo x 0.5 
Diem danh gia = . 

Tong so dcYn v phai bao cao 

Don vj hoàn thành báo cáo là dctn vj thzcc hiçn dcy k/p th&iyêu ccu báo cáo trong nO;n. 
Yêu cdu: Cung cOp Danh mic vOn ban báo cáo 

tcti các vOn ban... ) - Tdng sl tlng sl báo cáo cn thtc hin (chi tilt xem 

- SI do'n vj hoàn thành báo cáo: .........(chi tjlt tcii báo cáo ) 
B/a phu'o'ng giOi thich/ giOi trInh ye nu'rc d3 ty' dánh giá: 
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Dáiz/z giá ttiI. .. Diem 

B KET QUA THUC HIEN CAC BIEN PHAP PHONG NGUA 30 

1. Vic thti'c hin cong khai, rninh bch 10 

Li Thçrc hin cong khai chInh sách, phãp 1ut trên cong thông tin then tir 

Chi s nay dánh giá vic thirc hin cong khai btng hInh thirc däng tãi trên cëng thông tin din 
tü các van bàn quy djnh thuc 19 linh vrc phái cong khai theo quy djnh tti diéu Miic 1 
Chirnng TI T 'it PCTN. 

Cách tInh dirn nhu sau: 

S van bàn dä dang tâi len cng thông tin diên ti:r 1.0 
Diem danh gia = 

Tong so van bàn dã ban hành 
Yêu cáu: Lit ice s van ban thuç5c 19 linh vzrcphái cong khai theo thi' Iii: STT- Ten van ban - 
So van ban- ngàyphát hành - lTnh vzrc - Du'àng dan din tzc 
Dja phwo'ng giái thic/i/giái lrinh ye nth'c clfi i(t dánh giá: 

Dánh gid dcii .... IflIm 

1.2 Cong khai, minh bich trong mt s linh vvyc dtrç'c hya chQn trong nàm 2019 9 

1.2.1 Cong iác can b: 1.5 

Chi s nay dánh giá vic cong khai, minh btch Cong tác t chi'rc, can b cüa UBND cap 

huyn va cac co quan, don vj thuc UBND cap tinh bao gôm các ni dung sau: (1) Cong khai 
phân bô Chi tiêu biên chê; (2) Cong khai thông tin tuyên diing hang nàm cüa co quan, don vj; 
(3) Cong khai quy hoach can b; (4) Cong khai thông tin luân chuyên, diêu dng; (5) Cong 
khai viêc bâu, bô nhiêrn CB,CC,VC và (6) Kêt qua kiêm tra, thanh tra, rà soát nãm 2019 ye 

viêc bô nhim can b. 
Cách tInh diem nhi.r sau: 

S don vi cong khai dÀy dü x 1.5 
Diem danh gia

= 9 

Tong so don vj phãi cong khai 
Don vj Cong khai dcy dz là don vj cong khai di 6 n(5i dung nêu trên. 
Yêu cdu. 1)/a phurnig lit kê danh sách cOc don vj dã cOng khai dá3) di các n3i dung nêu trên 
theo Phu luc so 4: 
Ten dcin vi cOng khai day dz: 
Ni dung cOng khai sO 1 't'Ong khaiphOn bo C'hi tiêu biên chê,) - Ten van bàn ye vic cOng 
khai, ngàyphát hành van bàn cOng khai lien quan 

Ni dung cong khai s 6 "Kt qua kim tra, thanh tra, rà soát nãm 2019 v vic bó nhim can 
bó.) - Ten van ban v viéc cOng khai, ngàyphát hành van ban cOng khai lien quan. 
Dja phm'ing giái ihIch/giài irinh ye mfrc d3 4r dan/i gid: 
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Dan/i giá dat. .. Dièm 

1.2.2 Ve linh vrc tài chInh và ngân sách nhà nwóc: 1.5 

Chi s nay dánh giá vic cong khai, rninh bach  v tài chInh, ngân sãch cüa UBND cap huyn 
và các ca quan, dan vj thuc UBND cap tinh, bao gm các ni dung sau: (1) So 1iu dir toán 
ngân sách näm 2019, quyêt toán ngân sách 2018 (k Ca ngân sách bô sung) thrçic cong khai 
theo quy djnh; (2) So 1iu dir toán kinh phi näm 2019, quyêt toán näm 2018 cüa các dan vj d? 
toán và (3) Két qua thanh tra, kiêrn toán và kt qua thirc hin các kiên nghj cüa thanh tra, 
kiérn toán dôi vOi don vj (neu co). 

Cách tinh dim nhi.x sau: 

S dan vi cOng khai dy dü x 1.5 
Diem danh gia = 

Tong so dan vj phãi cong khai 

Do'n vj cong khai dcy dz là dan vj cOng khai di 3 n3i dung nêu trên. 
Yêu cdu: Dja phuing liçt kê danh sách các dan vj dã cOng khai dáj di, các n5i dung nêu trên 
theo Phii lyc sO 4: 
Ten dan vj Cong khai day dz: 

- N5i dung cong khai sO 1 (SO lieu  dy' toán ngOn sách nãm 2019, quyêt toán ngân sách 2018,) 
- Ten van bàn ye viçc cOng khai, ngàyphát hành van bàn cOng khai lien quan 

- N5i dung cOng khai sá 3 ('Ké't qua thanh tra, kiein toán và kIt qua thy'c hin các kién nghi 
caa thanh tra, kiêm toán dói vái dan vi)  - Ten van ban ye vic cOng khai, ngàyphát hành 
van bàn cOng khai lien quan. 
Djti phu'ang giái thich/giãi trInh ye má'c 43 4r dánh gid: 

Dan/i giá dçit .... Dilm 
Dánh giá dçit .... Diem 
1.2.3 V linh vrc tht ãai, tài nguyen: 1.5 
Chi s6 nay dánh giá vic th1rc hin cong khai, minh bach  v linh vrc quán 1 dat dai, tài 
nguyen cUa UBND cap tinh, UBND cap huyn bao gOrn các ni dung sau: (1) Quy hoach, kê 
hoach sü ding dat, khoáng san trên dja ban; (2) Kê hoach, kêt qua giao dat, cho thuê dat; (3) 
Kê hoach, kêt qua thu hoi, bi thung, h trV và tái djnh Cu; (4) Kê hoach, két qua dâu giá 
quyên si'r diing dat, quyên khai thác tài nguyen khoáng san và (5) Các khoan thu ngân sách ti'I 
dat dai, tài nguyen, khoáng san. 

Cách tinh dim nhix sau: 
S6 dan vj cong khai dy dü theo 

Diem dánh giá = thâm quyén x 1.5 
Tng s dan vj phai cong khai 

Do'n vj cOng khai ddy di là dan vj cOng khai di n5i dung nêu trên theo thdm quyn. 
('Nêu mt dan vj cOng khai thieu 1 trong 5 n5i dung neu tren thl dan vj nay khOng dicctc tInh 
là cOng khai day dü,). 

Yeu cu: Dja phu'ang lit ke danh sách các dan vj dd cong khai dy dz các ni dung nêu tren 
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I theoPhu1ucs4: 
Ten do'n vj cong khai dOy dz: 

N5i dung cOng khai sO 1 ('Quy hoçich, ké hoach si dtng dOt, khoOng sOn trên dja bàn/I - Ten 
vOn bàn ye vic cong khai, ngàyphát hành vOn bàn cong khai lien quan 

N3i dung cOng khai s 5 ('CSc khoán thu ngân sácii ti' dat dai, tài nguyen, khoáng san) - Ten 
vOn bàn ye vic cOng khui, ngàvphcit hành vOn bàn cOng khai liOn quan. 
Dja phu'o'ng giOi tlzIch/giãi trinh ye má'c d3 ty dánh giO: 

DOn/i giO ti/ .... 1)lim 
1.2.4 Ve linh vrc thu tu, mua sm cong 
Chi so nay danh gi viCe cong khai, minh bach ye linh vuc dâu tu, mua sam cong do UBND 
cap huyën Va CC ca quan tnrc thuc UBND cap tinh là thu dâu tu, bao gôm: (1) Kê hoch, 
chuang trmnh dâu tu, mua sam công; (2) Danh rniic dir an dâu tu, mua sam công; (3) Vic thTc 
hin dâu tii, inua sam cong và (4) Bão cáo kCt qua thçrc hin, kCt qua dâu tu. 

Cách tInh dim nhu sau: 

So doii v côiig khai dy dü x 1.5 
Dim dánh giá 

T6ng s dan vj phAi cong khai 

Dctn vj cOng khai dy dà là dcin vj cOng khai dà 4 nç3i dung nOu trên. (N1u m3t do'n vj cOng 
khai thiOu 1 trong 4 nç5i dung nêu trên thi dan vj nay khOng dwctc tInh là Cong khai dày dii) 
YOu cOu: D/a phu'o'ng liçt kê danh sách các dcin vj dã cOng khai dOj) dà cOc nç3i dung nêu trên 
theo Phy lyc sO 4. 
Ten dcin vj cong khai dày dà: 

- Ni dung cOng khai sO 1 ('KC hoach, chuang trInh dâu tu, mua sam công) - Ten vOn bàn ye 
vic cOng khai, ngày phát hành vOn bàn cOng khai liOn quan 

- N5i dung cong khai s 4 (Báo cáo kit qua thyc hin, ke't qua ddu ut',) - Ten vOn bàn ye viçc 
cong khai, ngàyphát hành vOn bàn cOng khai lien quan. 
Dja phu'Yng giãi thIck! giái trin/z ye mi'ec d 4 ckinh giO: 

DOn/i giá dcii .... Diem 
1.2.5 Vê link vrc giáo dyc 
Chi s nay dánh giá vic cong khai, minh bach trong linh vrc giáo dic, dào tto cüa các co so' 
giáo diic, dào t?o thuc phm vi quãn l cüa UBND cap tinh, So' Giáo diic và Dào tao, bao 
gôm: (1) Vic cong khai diêu kin tuyên sinh, diCu Icin cap van bang, chirng chi; (2) Cong 
khai các khoàn thu, mo'c thu, ca sO' 4t chat, tài chInh; (3) Cong khai thrc hin cam kêt chat 
lucrng dào tio. 

Cách tInh dim nhu sau: 

Diem dánh giá 
SO dan vj cong khai dy dU x 1.5 

T6ng s dan vj phãi cong khai 
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Dun vi cong khai dcy dà là don vj cOng khai dO 3 n5i dung nêu trên. (NOu mç5t dun vicOng 
khai thiêu 1 trong 3 n5i dung nêu trên thi don vj nay khong dtcic tInh là cOng khai dOy dO,.) 
Yêu cOu: Djaphu'o'ng lit kê danh sách các dun vj dã cOng khai dOj' dO cOc n5i dung nêu trén 
theo Phu lyc so 4. 
Ten dun vj Cong khai day dO: 

- N5i dung cOng khai so] (Vic cOng khai diêu kin tuyên sinh, diêu kin cap vOn bOng, 
chO'ng chi) - Ten vOn ban ye viçc cOng khai, ngàyphát hành vOn bàn cong khai lien quan 
- N5i dung cOng khai sO 3 (Cong khai thy'c hin cam két chOt lwcing dào tgo,) - Ten vOn bàn 
ye viçc cOng khai, ngàyphát hành vOn bàn cong khai lien quan 
Dja phu'.nig giOi /hIch/giãi trinh ye nth'c d3 tr dan/i giá: 

Dan/i gid dit .... Dk4n 
1.2.6 Vt linh vrc y 1.5 

Chi s nay dánh giá vic cong khai, minh bach v linh c y t theo thm quyên cüa UBND 
cap tinh, UBND cap huyn ye: (1) Trinh tçr, thi:i tiic cap, thu hôi chirng chi hành nghê y, duqc 
tu nhân, giây chirng nhn dü diêu kin hành nghê y, dixç'c; (2) Danh miic giây phép hành nghê 
y, duqc tu nhân trên phm vi dja phirnng; (3) Cong khai tài ehInh theo quy djnh cüa pháp 
1ut. 
Cách tInh diem nhu sau: 

S doWn vj cong khai dy dü x 1.5 
Diêmdánhgiá = 

Tng so don vj phãi cong khai 

Dun vj cOng khai dcy dO là dun vj cOng khai dO 3 n5i dung nêu trên. ('NIu m5t dcin VI cong 
khai thiêu 1 trong 3 n5i dung nêu trên thi dctn vj nay khOng du'crc tInh là cOng khai day dO) 

Yeu ccu: Djaphwcing liçt kê danh sách các dcin vj dO cOng khai d dO các ni dung nêu trên 
theo Phy lyc sO 4: 
Ten dcin vj cOng khai day dO: 

N5i dung cOng khai sO] (Vic TrInh ty', thO tyc cap, thu hói chO'ng chi hành nghê y, dztçic tu' 
nhOn, giOy chO'ng nhgn dO diêu kiçn hành nghê y, dwcrc) - Ten vOn bàn ye viçc cOng khai, 
ngàyphát hành vOn ban cOng khai lien quan 
Ni dung cong khai sO 2 (Cong khai tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut) - Ten vOn bàn ye 
vic cong khai, ngàyphát hành vOn ban cong khai lien quan. 
Dja phu'cng giOi thIch/ giãi trInh ye mOc d3 4r dánh giá: 

Dan/i giá dçit .... Dilm 

2 Cãi each hanh chinh 3 

Chi s nay dánh giá kt qua cãi each hành chInh cña dja phuong dira trên Dim so cãi each 
hãnh chInh do B Ni viii cOng bô (PAR index 2019). 

Cách tInh dim nhu sau: 
PAR index 2019 x3.O 

Diem danh gia = 
100 
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Dfa phzm'ng khóng cn dánh giá n5i dung nay, Thanh tra ChInh phi sê can th trên diem so 
PAR index 2019 dê tr.rc tiép quy d0i) 

3 Viêc chuyn di vi tn cong tac cua can bö, cong chtrc, viên chiuc 2 

3.1 K hoich chuyn dli v trI cong tác trên dja bàn 0.5 

Chi s nay dánh giá vic 1p k& hoch chuyn di v trI Cong tác trong nàni 2019 e'àa UBND 
cap huyn và các cci quan, don vj thuc UBND cp tinh. 

Cách tInh di&Tn nhu san: 

Sé don vj 1p k hoch chuyén dói v 
tn cong tc x 0.5 

Diem danh = giá . 
Tong so don v 

Yêu ccu: Cung cdp danh sách các dan vj có kê' hoqch chuye1n 
cong 

phai chuyên dôi v tn 
tác 
di vj trI cong tác trong näm 

dung trIch yêu ('dInh kern van ban 2019 theo máu: Dan vj- Ké hogch so - ngày ban hành - N3i 
theo rnáu czaphzt lzic 1). 
Dja phu'oizg giãi thIchl giái trInh v má'c ct5 4 ctánh giá: 

Dánh giá dcii .... Diem 
3.2 Kt qua cüa vic chuyên dôi 1.5 
Chi s nay dánh giá k& qua thirc hin chuyn di vi trj cong tác theo k hoch cña UBND 
cap huyn và CC co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tInh diem nhix sau: 

S CC,VC dä chuyn d6i vi trI cong tác 
trong närn x 1.5 

Diêmdanhgiá = . 
Tong so CC,VC phai chuyen doi v trI 

cong tác theo ké hotch 
Dja phu'o'ng giái thIchl giái trinh v má'c d3 4i'  dánh giá: 

Dánh giá di .... Dim 

4 Minh bach Tat san, thu nhâp (TSTN) 4 

4.1 S cu3c xác minh TSTN 2 

Chi s nay dánh giá vic xác minh TSTN di vOi CB,CC,VC cüa UBND cap huyn và co 
quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tInh diem nhu' sau: 

Mirc d hoàn thành Dim s 

CO xác rninh TSTN 2 

KhOng xác minh TSTN 0 
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Dja phu'o'ng giái t/zi'ch/giái trinh v in,'c d3 4"  dánh giá: 

Dánh giá d(it .... Diem  
4.. 2 K1 qua xác minh TSTN  2 

Chi s6 nay dánh giá kt qua xác rninh TSTN ci'ia UBND cp huyn và co quan, don vj thuc 
UBND cap tinh. 
Cách tjnh diem nhu sau: 

MIrc do hoãn thành  Diem s 

Co phát hin vi phtm v rninh btch TSTN 2 

Không phát hin vi phtrn v rninh bich TSTN  0 

Dja phuzriig giái IhIch/giái trinh v má'c d3 4r  dánh giá: 

Dánh giá dcii  .... Dthn  

5. Xây dirngvà thrc hin các ch d, djnh mfrc, tiêu chun 2 

Chi s nay dánh giá vic sira di, hoàn thin các ch d, djnh mirc, tiêu chun (CD, DM, TC) 
cüa UBND cap huyn và các co quan, dan vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tInh diem nhu sau: 

So don vj có si:ra di, hoãn thin cac CD, 
DM, TC x 2.0 

Dirndánhgiá = 
Tong so don 

Yêu ccu: Cung cá'p danh myc các doi'z vj Co tha dii, hoàn 

UBND 
vj trirc thuc UBND cap tinh, 

cap huyn. 

thin cOc CD, DM, TC trong näm 

ban sia dOi - ngày ban hành - 
theo máu sau: 
- Ten dcin vj thrc hiçn tha dói - Ten van ban tha dói- So van 
N5i dung trIch yêu 
Dja phu'o'ng gidi ihIch/ giãi trinh ye má'c d3 4  dánh giá: 

Dan/i giádçii .... Diêm 

6. Xfr 1 k5 1uIt ngu'ôi thi'ng dtu co quan, t chfrc, don vj 4 

Chi s nay dánh giá vic xi:r 1 k' 1ut ngu?i dirng du co quan, t chirc, don vj (CQ,TC,DV) 
khi dê xáy ra tham nhUng. 
Cách tinh diem nhu sau: 

S nguii dimg du, cp phó cüa nguô'i dirng dâu 
CQ,TC,DV dã bj k 1ut x 4.0 

Dimdánhgiá = 

S ngui dirng dtu, dtp phó cüa ngu?i dirng d.0 
CQ,TC,DV de xáy ra tham nhüng 
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Yêu cáu: Cungcip danh sách theo máu sau: 
STT- Don vl dê xdy ra tham nh17ng - Ngiró'i d&ng dáu, cap phó cia ngithi thng dáu bj kj,) lut 
- mz't'c c15 k3) luut - ghi cha 
Dja phu'o'ng gidi tlzi'clz/giái trInh ye mác d tr dan/i giá: 

Ddnh giá dit . . -. 1' ieX,,'i __________- 
7 Kt qua phät hin, xii ly cac sai pham trong viêc thtrc hiên cac biên phap phong ngira 
(BPPN) 

5 

7.1 Vic phát hin vi phim 2.5 
Chi s nay dánh giá vic tir phát hin vi phtm các quy djnh v phông ng1ra tham nhüng cUa 
UBND cap huyn và các ca quail, dan vj thu)c UBND cap tinh. 
Cách tjnh diem nhir sau: 

S Ca quan, dan vj tr phát hin vi phtrn trong thirc hin các 
quy djnh ye BPPN x 2.5 

Diêrndánhgiá = 
Tong so UBND cap huyn và các ca quan, dan v thuc 

UBND cap tinh 

Yêu cu: Cung cá'p danh sách các dcin vj caa UBND c4o  huyn và các cci' quan, dcrn vj thu(3c 
UBND cap tinh tr phát hiên vi phgm trong thyc hin các quy djnh ye BPPN, n5i dung vi 
phQm 
Dja phwong giãi t/zIch/giái trInh vt má'c d3 4i'  dánh giá: 

Dánh giá di1 .... Dim 
7.2 Vic xfr 1 vi phtm 2.5 
Chi s nay dánh giá vic xr 1 vi phm trong vic th?c hin các quy djnh v BPPN ciia 
UBND cap huyn và các ca quan, dan vj thuc UBND cap tinh. 

Cách tInh dim nhij sau: 
SCB,CC,VCbixi'r1vipharn x So nguai dung dau b

1 xi'r1viphm xl.5 

Dirn dánh giá = S ca quan bi phát hiên + so CB, CC, VC bj phát hin vi 
pham vi phm 

Dja p/lu'ong giãi thIch/giâi lrIn/z y& rni'rc d3 Ir dánh giá: 

Dánh giá dcii .... Diem 

C PHAT HIEN CAC HANH VI THAM NHUNG 25 

1. Qua cong tác tiy kim tra ni b 6 

1.1 So vi vic có lien quan den tham nhüng dtrçrc phát hin 3 
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Chi s nay dánh giá kt qua phát hin các vii vic cO dâu hiu tham nhüng thông qua kiêm tra 
ni b cüa UBND cap huyn vã các co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 

Cách tinh diem nhu sau: 

S cuc kirn tra ni b phát hin duçic du hiu tham nhüng x 3.0 

Di&ndánhgiá = 

Tng s cuc kim tra ni b cüa UBND cap huyn và các co 
quan, don vj thuc UBND cap tinh d thirc hin 

Yêu ccu: Djaphwcrng liçt kê chi tilt các cuc kié'm tra ni b theo mJu sau: 

- Ten cu5c kilin tra -Ten quylt dinh kilm tra- ten kit luán kilm tra- do'n vj ban hành, ngày 
ban hành — (Ghi chi rö cu5c nào phát hin dzcctc dâu hiu tham nhIng) 
Dja phu'ong giái thIch/ giái trInh ye rni'rc c15 4r ttánh giá: 

Dánh giá t4i1 .... Dilm 

1.2 Tin, tài san duçrc kin nghj thu hi 3 

Chi s nay dánh giá kt qua kin nghj xi:r 1 tin, tài san tham nhUng thông qua kim tra ni b 
cüa UBND cap huyn và CãC co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tInh diem nhii sau: 

S6 tin, tài san tham nhUng dixcc kin nghj thu hi qua 
kiêm tra nOi  b x 3.0 

Diêmdánhgiá 
Tong so tiên, tài san tham nhUng phâi thu hôi duçic phát 

hin qua kiém tra ni b 

Yêu ccu: Cung c4v  danh sách các cu(5c kilm tra n5i b(3 cia UBND cá'p tinh và các cci quan, 
dcin vi thu5c UBND cap tinh theo máu sau: STT- Dcin vj dwcrc kiêm tra- Quyêt djnh kiêm tra 
so - Ngày ban hành - n3i dung trIch yeu -  So tiên kiên nghj thu hói - tOng so tiên tâi sOn tham 
nhüngphái thu hOi du'crcphát hin qua kiêm tra n3i bç5 
Dja phwong giái th(ch/ giãi trinh ye má'c ct3 tr dánh gid: 

Dánh giá dcii .... Dilm 

2. Qua công..tác thanh tra : 5 

2.1 S vi vic có lien quan dn tham nhüng dtrçrc phát hin 2 

Chi s nay dánh giá kt qua phát hin viii vic cO du hiu tham nhUng thông qua các cuc 
thanh tra cUa UBND cap huyn và các co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tInh diem nhu sau: 

So cuôc thanh tra phát hiên 
Diem danh gia = . 

dixc vii vice co dau hiçu tham nhung x 2.0 
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Tng so cuc thanh tra dä thrc hin 

Yêu cu: Df a phu'cing lit kê chi tié't các cu5c thanh tra theo máu sau: 

Ten cuóc thanh ti a So qut din/i luau/i I, a - sá kt lui lhanh Ira - dun vi ban hanh ngav 
ban hãnh — Ghi chi rö có hay khóng phát hin du'ctc du hiu iham nhIng) 
I)ja p/iva'ng giái //zfch/'giãi Inn/i ye mi'rc d In' dánh giá: 

Dánh giá dgl .... 

2.2 Tin, tài san thrQ'c kin nghj thu hÔi và d thu hôi 3 

Chi so nay dánh giá kt qua kin nghj xir 1 tin, tài san tharn nhUng thông qua thanh tra cña 
UBND cap huyn và các cci quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tjnh dim nhis sau: 

S tin, tâi san tham nhüng drrçc kin nghj thu hi qua cOng tác 
thanh tra x 3.0 

Dirndánhgiá = , 
Tong so tiên, tài san tharn nhüng phâi thu hôi thrçic phát hin 

qua cong tác thanh tra 

Yêu cdu. Cung c4p danh sách các cu(5c thanh tra cia UBND cp tinh và các cc' quan, dun vj 
thuóc UBND cap tinh theo mâu sau. 
STT- Dun vj dtrcrc thanh tra - Quyet djnh thanh tra so - Ngày ban hành - N5i dung trIch yêu - 
So tiên kiên nghj thu hOi - TOng so tiên tài san tham nhng phái thu hOi dtrcrc phát hiçn qua 
thanh tra. 
Din phu'ung giái t/zIch/ giãi Irinh v má'c d3 4 dánh giá: 

Dánh giá ttzI .... Dim 

3 Qua cong tac giãi quyêt tO cao tham nhung 5 

3.1 S vii vic có lien quan dn tham nhUng dirç'c phát hin 2 

Chi s nay dánh giá kt qua phát hin viii vic CO du hiu tham nhüng thông qua giai quyêt to 
cáo cOa UBND cap huyn và các co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tinh diem nhu sau: 

S cuOc giái quyt t cáo phát hiên 
Diem danh gia . 

— duçic vii vic co dau hiçu tham nhung x 2.0 

Tng so cuc giái quyêt to cáo 
cia th?c hin 
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Yêu cu: Dja phwcing lit kê chi tjlt các cu5c giái quyt t cáo theo rnáu sait: 

Ten cu5c giái quyê't th cáo—So' quyê't djnh giái quye't t cáo-SO kêt luan  giái quyêt tO cáo-Do'n 
vi ban hành, ngày ban hành (Ghi chá r6 cO hay khóngphát hin dw'c dOu hiu tham nhng,) 
Dja phu'o'ng giái thich/giái trInh ye mfrc d3 tr dánh giá: 

Dánh giá dit .... Diem 

3.2 Tin, tài san thrçrc kin ngh thu hi và dä thu hôi 3 

Chi so nay danh gia kêt qua kiên nghi xu ly tiên, tai san tham nhUng thông qua giai quyêt to 

cao cua UBND cap huyên va cac Co quan, don vi thuôc UBND cap tinh 

Cách tInh dirn nhix sau: 
Sé tin, tài san tham nhüng duqc kin nghj thu Mi qua 

giâi quyêt tO cáo x 3.0 

Dirndánhgiá
= 9 

Tong so tiên, tài san tham nhüng phái thu hôi thrcc phát 
hin qua giâi quyêt to cáo 

Yêu ccu: Cung cá'p danh sách các cu5c giái quyt t cáo cia UBND cO'p !Inh  và các cci quan, 

dcin vj thu3c UBND cap tinh theo máu sau: STT- Quyet djnh giái quyêt tO cáo-Ngày ban hành 
-Nói dung trich yêu-Phat hiên/khOng phat hiên dtccic dáu hiêu tham nhüng-SO tiên kiên nghi 
thuhOi-tOng sO tiên tài san tham nhingphái thu hOi du'çrcphát hin qua giái quyêt tO cáo. 
Diem 4r dánh giá:....... 

4 Qua hoat dông giam sat 5 

4.1 S vii vic có lien quan dn tham nhflng thrçrc phát hin 2 

Chi s nay dánh giá kt qua phát hin vi vic cO diu hiu tham nhUng thông qua hott dng 
giárn sat cña CáC co quan giám sat cap huyn và cap tinh. 
Cãch tInh dim nhi.r sau: 

So cuc giám sat phát hin ducc vii vic CO du hiu tharn 
nhUngx2.0 

Diem dánh giá. = 

Tng so cuc giám sat 

Yeu ccu: Djaphu'crng liçt kê chi tiet các cuc giám sat theo mu sau: 

Ten cu5c giárn sat —S quylt djnh giám sat - s kIt luan  giOm sát-do'n vj ban hành, ngáy ban 
hánh (Ghi chá rö có hay khOngphát hin dwçrc dOu hiu tham nhung,) 
Dja phu'o'ng giãi thich/giãi trInh ye má'c d3 4r dánh giá: 

Dánh giá d7t .... Dilm 

4.2 Tin, tãi san thrqc kin nghj thu Mi vã dã thu hôi 3 
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Chi s nay dánh giá kt qua xir 1' tin, tâi san tham nhüng du'çic kin nghj thu hôi thông qua 
hott dng giám sat cña các co quan giám sat cap huyn và cap tinh. 
Cách tInh dim. nhu sau: 

Tin, tài san tharn nhung kin ngh thu hi qua ho.t dng 
giárn sat x 30 

Dirndánhgiá 
Tong so tiên, tài san tham nhüng phãi thu hôi dixçc phát hin 

qua hott dng giárn sat 

Yêu ccu: Cung cIp danh sách các hoçt d5ng giárn sat cza UBND cdp tinh và các cci quan, 
do'n vj thuc UBND cap tinh theo máu sau: STT- Do'n vj dwctc giám sat- Quyét djnh giám sat 
so - Ngay ban hanh - nóz dung trich yeu - Phat hiên/khóng phat hiên du'o'c dáu hiéu tham 
nhüng- So tiên kiên nghj thu hOl -  Tong so tiên tài san tham nhüng phái thu hói diccrc phát 
hiçn qua hoQt d3ng giám sat. 
Dja phu'o'ng giái th(ch/giái trInh v mz'rc d3 4r dánh giá: 

Dánh giá c17t i... Dkm 

5 Qua cong tac diêu tra, truy to, xet xfr cac hanh vi tham nMing 4 

5.1 S vt.i vic có lien quan dn tham nhUng thrqc phát hin 2 

Chi s nay dánh giá kt qua phát hin vii vic cO du hiu tharn rihüng thông qua hoat dng 
diêu tra, truy to, xét xi'r cüa các cc quan chirc näng cap huyn, cap tinh. 
Cách tInh dim nhi.r sau: 

S cuc diu tra, truy t& xét xi'r phát hin chxçic vii vic có dAu hiu 
tham nhüng x 2.0 

Dirn dánh giá 

Tng s cuc diu tra, truy t, xét xir Co lien quan dn tharn nhUng 

Yêu cu: Dja phircing lit kê chi tiè't d minh chzng sá liçu cia caa cong thc trên. 
Dja phucing giãi thich/ gidi trInh v má'c d3 4i' dánh giá: 

Dánh giá tz1 .... DiEm 

5.2 Tin, tãi san thrçrc kin ngh thu hôi 2 

Chi s nay dánh giá kt qua kin nghj xir I tin, tãi san tham nhUng thông qua hot dng diêu 
tra, truy to, xét xir cüa các co quan chirc näng cap huyn, cap tinh. 
Cách tInh diem nhii sau: 
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5 1. Xtr 1 hãnh chInh 
2.5 1.1 Xfr 1 k 1ut hành chmnh di vôi t chfrc 

Dim dánh giá 
S don vj bj k 1ut hành chInh x 2.5 

S don vj dã xãy ra hãnh vi tham nhUng 

Yêu ccu.  Dja phiicing lit kê chi tilt dl minh chi'ng SI lieu cia cza cong thi'c trén. 
Dja phwo'ng giãi thIchi giái trinh ye má'c ct3 tr dánh giá: 

Dánh giá dit .... Dilm  

2.5 1.2 Xir 1 k Iut hành chInh di v?i cá nhân 

10 2.Xfr1hInh sty 

3 2.1. Kt qua diu tra ti phm tham nhüng 

Tiên, tài san tharn nhüng duQc kin nghj thu hi qua diêu tra, 
truy to, xét xü x 2.0 

Dim dánh giá 
Tng s tin, tài san tharn nhUng phãi thu hi thrçc phát hin 

qua diêu tra, truy to, xét xir 

Yêu cáu.  Djaphu'ong lit kê chi tilt dl minh chi'ng SI lieu cza cza cOng thi,'c trên. 
Dja phu'o'ng giái thich/ giái trinl, vl má'c ct3 4r dánh giá: 

Dánh giá ctzt  ....  Dilm  

Chi s nay dánh giá kt qua xi'r 1 k' 1ut hành chInh d& vOi th chirc dä xây ra tham nhUng 
cUa UBND cap huyn và the co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cãch tInh diem nhi.r sau: 

Chi s6 nay dánh giá kt qua xir 1 k 1ut Ca nhân CO hành vi tham nhUng cia UBND cap 
huyn và các Co quan, don vj thuc UBND cap tinh. 
Cách tinh dim nhu sau: 

S ngi.thi có hành vi tham nhung bj xà 1 1ut x 2.5 

So ngii?i CO hành vi tham nhUng d phát hin 

Yêu clu:  Djaphu'o'ng lit kê chi tilt dl minh chi'ng sl lieu  cia cia cOng t/n'c trén. 
Dja phwo'ng giãi thich/ giãi trinh y  rná'c d3 4 dánh giá: 

Dan/i giá dit .... Dilm  

Dim dánh giá 
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Clii s nay dánh giá lKt qua diu tra ti phm tharn nhüng cüa các co quan diu tra cp huyn, 
cap tinh. 
Cách tInh diiii nhu sau: 

S ngithi cO hãnh vi tham nhung bj cci quan diu tra dê nghj 
truyôx3.0 

F)ieni aan! gi = 
So nguOi có hânh vi tharn nhüng b c quan dieu tra khn tO b 

can 
Yêu cu: .f)ja phzm'ng iit kê chi tjlt dl mini? chtng so iiu cza cia cong thz,c trén. 
Dja phu''rng giái thIch/ giãi trInh ye mi'ec d 4c dánh giá: 

Dan/i gui ãa/ Dilm 
2.2 Kt qua truy t ti phim tham nhüng 3 

Chi s6 nay dánh giá kt qua truy t ti phtn-i tharn nhung cüa các vin kiërn sat cap huyn, cap 
tinh. 
Cách tmnh diem nhu sau: 

SS ngi.r?i có hành vi tham nhftng bj Vin Kim sat truy to x 3.0 
Dirn dánh = giá . . • 

SO ngun có hành vi tham nhUng b! Ca quan dieu tra de ngh 
truy to 

Yêu cu: Djaphwcmg lit kê chi tilt dl minh chi'mg sl lieu cza cia cOng thz'c trên. 
Dja phu'o'ng giãi thich/giái trinh vt mt'rc d3 ty' dánh giá: 

Dank giá ct,t .... Dilm 
2.3 Kt qua xét xfr ti phim tham nhüng 4 

Chi so nay danh gia kêt qua xet xu tôi pham tham nhUng cua Toa an cap huyên, cap tinh 
Cách tinh diem nhu sau: 

S ng1.rii bj Tàa an kt an v hành vi tham nhüng x 4.0 

Dimdánhgiá 
Sé nguOi CO hành vi tham nhUng bj Vin Kim sat truy t6 

Yêu cáu Dia phutrng liêt kê chi tiêt dé minh chu'ng sO lieu cua cua cOng thu'c trên 
Dja phu'crng gidi thick! giãi trInh ye mrc ct3 4r ddnh gid: 

Dánh giá dcii .... Dilm 
3. Thu h1i tãi san tham nhung 10 

3.1.Thu hi tin vä tài san tham nhung 5 

3.1.1 Ti,i và tài san thu hi du'çic qua các bin pháp hank chInk: 2.5 

Chi s nay dánh giá hiêu qua cUa dja phuang trong vic thu hi tin, tâi san b tham nhüng 
thông qua bin pháp hanh chinh. 
Cách tInh diem nhix sau: 
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S tiên, tài san d thu hôi du'gc x 2.5 

Diem dänh giã = 
So tiên, tài san bj tham nhiing phâi thu hôi 

Yêu ccu: Dja phzccing lit kê chi tiê't d minh chthig so' lieu cza cza cOng thii'c trên. 
Dja phu'o'ng giái thich/ giái trinh ye mfrc ci3 tr ttOn/z giá: 

Dánh giá dcii .... Dio'm 
3.2.2. Thbz, tài san thu hi du'çtc qua thi hành ban an hInh sr: 2.5 
Chi s nay dánh giá hiu qua cüa dja phuo'ng trong vic thu hi tin, tài san bj tham nhUng 
thông qua thi hành bàn an hInh s1r 
Cách tInh diem nhu sau: 

S6 tin, tài san da thu hi duçic x 2.5 
Dim dánh = giá 

S tin, tài san bj tham nhUng phãi thu hM 

Yêu cu: Dja phu'cing lit kê chi tilt dl minh cht'rng so' lieu  cia cia cOng tht'c trên. 
Dja phwcrng giãi thichi giái trInh ye má'c d3 ty' dánh giá: 

Dánh giá dcii....  Dilm 

3.2. T 1 dt dai cia thu hii thrçrc 5 

3.2.1. Dt dcii thu hti duilc  qua các binpháp hành chInh: 2.5 

Chi s6 nay dánh giá hiu qua trong vic thu hèi dt dai bj tham nhüng thông qua các bin pháp 
hành chInh cUa dja phuo!ng. 
Cách tInh diem nhu sau: 

S dt dai bj tham nhUng cIA thu hèi duçic x 2.5 
Diem dánh giá = . 

So dat dai b tham nhung phai thu hoi 

Yêu ccu: 1)/a phu'cing liçt kê chi tilt dl minh chth'ig so' lieu  cia cia cOng thi'c trên. 
Dja phu'crng giãi thIchi giãi trinh ye má'c d3 4 dánh gid: 

Dánh giá dcii  .... ffllm 
3.2.2 Do'i dcii thu hi du'çtc qua thi hành ban an hInh sr 2.5 

Chi s nay dánh giá hiu qua trong vic thu hi dt dai bj tharn nhUng thông qua thi hành bàn 
an hmnh sir cüa dja phuGng. 
Cách tInh diem nhu sau: 

So dat dai bj tham nhUng dA thu hi dixçic x 2.5 
Diem dánh già = 

S dt dai bj tham nhüng phài thu hi 
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Yêu cáu:  f4aphtcing  lit kê chi tiét dê minh ch&ng so lieu cüa cta cOng thi'c trên. 
Da phu'o'ng giái thIch/giãi trinh v má'c d3 4 tánh giá: 

Dáii/i giá dçit Dié,n 



UBND tinh, TP... Phii luc 3 

BAO CÁO CONG TÁC PHONG, CHONG THAM NHUNG NAM 2019 
DANH MVC  TAI LIIU 

STT Ni dung chfrng minh S van ban Ngày ban 
hành 

Don v ban 
hành 

TrIch yu Dtrô'ng dn din tir ('nlu 
có) 

1 2 3 4 5 6 8 

I.  
QUAN L NBA NUOC yE CONG TAC 
PCTN 

II.  
KET QUA THC HI1N CAC BI1N 
PHAPPHONGNGU'A 

III.  
PHAT HIN cAc HANH VI THAM 
NEING 

IV XU LY CAC HANEI VI THAM MIUNG 

 ngày tháng näm 
ThCi tru'àng co quan, don vj 

(K ten, dóng du) 



Tên.co.quan, to 
chu'c, don vi trirc 

thuc 
Ngày phát hành STT 

V I1nh virc  giáo diic 
V lTnh vijc tài chInh và ngân sách 
nhà nuâc 
V linh vrc dt dai, tài nguyen 
V linh vtjc du tu, mua sm cong 
V linh vrc giáo ditc 
V 1mb vvc y t 

Dan vj A 

Ten van ban ye 
viêc cong khai 

BIEU TONG HOP  sO LIEU 
V Cong thai minh bach  trong mt s linh vvc 

(Kern theo báo cáo s ngày thang näm 

Pht Iiic 4 

, ngáy tháng näm 
THU TRU'ONG DON V 

(K ten, dóng du) 



UBND tinhlTP 

BIEU TONG HQ'P sO LIU 
S 1iu kê khai, cong khai, xác minh tài san, thu nhp nAm 

(Kern theo báo cáo ngày tháng närn ) 
Phii litc 5 

STT Ten dan vj S cuc xác minh tài 
san, thu nhp 

S nguOi dt.rçic xác 
minh tài san, thu nhp 

S ngu&i dâ Co kt 1un v 
vic kê khai tài san, thu nhp 
không trung thirc 

s6 ngu1i cia bj xCr I 
trách nhirn trong xác 
minh tài san, .thu nhp 

Ghi chO 

Ten co quan, t chüc, dan 
vj trt.rc thuc thir nht. 

Ten ca quan, t chirc, dan 
vi trirc thuc thir hai 

T6ngsô 

, ngày tháng näm 
THU TRUONG DCN V] 

(K ten, dóng du) 



UBND tinh, TP... 
DANH SACH CAC CUQC THANU TRA TRONG KY BAO CÁO 

Phii hic 6 

STT 
Nôi 

dung 
dánh giá 

Quyt dlnh  thanh tra Kt 1un thanh tra 

Cap, 
don v 

ban 
hanh 

Don vi 
dirçc 
thanh 

tra 

Tone 

hqp cac 
danu sai 

pham 

Ting 
hçrp các 

.. 
so' ho', 
bt cp 

VC CO' 
cue to 
chti'c 

Tong hçp các 
de xuat, kien 
ngh d hoàn 
thiçn co' che, 

chinh sach 

Ghi chü S hiêu 
van ban 

Ngay 
ban 
hanh 

Nôi 
dung 
thanh 

tra 

S hiêu 
van ban 

Ngay 
ban 
hanh 

1 1.1.1 
2 
3 
4 1.1.2 
5 

Tng s 

*GL1I chü: Danh mic các cuc thanh tra, kirn tra &rçic thng kê theo k hoach và dt xuât. 
, ngày tháng näm 

THU TRUONG DCN V 
(K ten, dóng du) 



UBND tinh, TP... 
KET QUA PHAT HIN VA xiY L' HANH VI THAM NHUNG 

Phii tue 7 

T 

Vyán 
tham 
nhüng 

S6di 
ttrçng 

cóhành 
vi thani 
nhüng 
bj phát 

hin 

Hlnh thüc phát hin hành vi tham nhüng Xü I hành vi tham nhüng 
Thit hi do tham 

nhung 
Tãi san do tham 
nhungctaduQ'c 

Ghichü Tr 
kim 

tra fbi 

Thanhtra, 
kim tra 

Giãi 
quytt 

cáo 
tham 
nhüng 

Diu tra 

Ti 
kim 

tra ni 
b 

Thanh 
t ra, 
kim 
tra 

Giãi 
quyttô 

, 
cao 

tham 
nhung 

Dieu 
tra 

Tiên Dt dal Tin Dt tial 

I 
2 
3 

To 
ng 
so 

, ngây tháng näm 
THU TRUONG DC$N V 

(K ten, dóng du) 
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