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- Cáo b, ca quan ngang b, ca quan thuc ChInh phü;

Ngay

- UBND tinh, thànli ph6 trrc thuc Tnmg txang.

Chuyéh

T1irc hien Quyt djnh s 560/QD-BCDTKCLQG ngày 30/12/2020 ciia
Tnrng Ban Clii dao tng kt Chin 1ixcc qu6c gia phOng, cMng tharn nhüng dn
närn 2020 v viec ban hành K hoach ti1g kt, Thanh tra Chfnh phü d nghj cac
b, ca quan ngang b, ca quan thuc Chinh phü, UBND tinh, thành phó tric tliuc
Tnrng u'clng baa cáo tng kt CLQG dn näm 2020 và I( hoach tic hien UNCAC
trong pharn vi chuc näng, nhiern vi quyn han cüa rninh nhu' sau:
1. Ni dung báo cáo: CO d cu'ang và biki rnu güi kern.
2. Thai han, hinh thüc gt1i báo cáo:
- Tnrâc 15/3/2021 gü'i dr thão báo cáo phiên bàn cui crng v Thanh tra
Chinh phü (qua 1ip tini' dien tn' cucchongthamnhungthanhtra.gov.vn).
- Tnró'c ngày 15/4/2021 (sau khi t6 chrc hi ngh tng kt, hoàn thánh báo
cáo tong ket) gcri báo cáo bang van bàn ye Thanh tra Chinli phii, dông thai gri dt
lieu qua hp tint dien tr nêu tren.
Báo cáo tang kt CLQG và K hoach thirc hen UNCAC là nhiern vij quan
trQng. Do do, de nghi các b, ngành, dja phiiang tich civc quañ tarn clii dao thrc
hien. Qua trInh thijc hien nêu cO vu'c1ng mac dê ngh phàn ánh ye Thanh tra Chmnh
phü (qua Cc PhOng, Chông tharn nhüng, so dien thoai: 080.49032) dê du'c hrng
dan, giãi dáp./.
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No'i nhin:Jj4iu_
- NhLr trén (kern D cu'an huong dâii):
- Thu tuóng ChInh phü (dO b/c):
- PTTg Truong HOa Binh (dO b/c);
- Ban Ni chinh Trung rong;
- Thanh tra b. tinh, thành ph tnrc thuc TW;
- Lnh dao TI'CP:
..
-. .
- Cue Phong, Chong tharn nhung (de theo dci, don doe);
- Thing thin TI' (d dT.ra IOn cOng YfDT);
- Liru: VT. CIV (05b).
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TON IfL[I TRA C1-HNH PHU
Lê Minh Khái

NG Hffi31'G DAN BAO CÁO
en Iu'Q'c quc gia PCTN dn nAm 2020
Kê hoach thu'c hin UNCAC
02/BCDTKCLQG- TTCP ngày 08 th.a'ng 01 näin 2021
cüa Thanh tra ChInhphi'i

A. NQI DUNG BAO CÁO TONG KET
I. DC DIJM T1NH HINH
Khái quát tInh hlnh chung và nhftng dc diem ni bt cüa bO, ngành, dia
phucing tao dng tii vic thrc hin Cbiên luccc Quoc gia PCTN (thai gian tr
01/6/2009 — 01/6/2020) va k hoach thirc hin Cong uac Lien hcp quôc ye cl1ông
tham nhüng (UNCAC).
II. KET QUA THT)C IllN CLQG VA KE HOJLCH THVC ffl1N TJNCAC
1. Vic läith dao, clii dao t chic thrc hin, tuyên truyn, ph bin, giáo.diic
pháp 1ut PCTN, Chiên hrqc quOc gia PCTN den näm 2020, Chu'ang trinh hãnh
dong cüa ChInh phiX v PCTN, Cong irac Lien hçp quOc ye chOng tharn nhUng.
Nhn thiro cüa cáo cp, các ngnh, can bO, dâng viên và nhân dan v cong
tác PCTN; tInh tiên pliong, gtrcing rnâu cia tO cliác dâng, dâng vien, can b, cOng
cl±c trong PCTN;
- Vic ph bin, quán trit và xay dung chixcng trInh, k hoach thçi'c hien
Chiên 1rcic quôc gia PCTN den nAm 2020, clnrang trInh hành dng cüa ChInh phü
ye PCTN, COng iso'c Lien hcTp quOc ye chông tharn nhtng;
- Các kt qua khác cia thrc hin d quail trit, tuyên truyn, ph bin chü
tnrGng, chInh sách, pháp lust ye PCTN; länh dao, chi dao thc hin các quy djnh
oüa pháp lu.t ye PCTN; hiu qua và chat hrcmg thiic hin;
- Tlnh hlnh, kt qua vã dánh giá vic tuyên truyn, pM bin C1iin hrcic quc
gia PCTN, pháp 1ut ye PCTN và Cong rfic Lien hçp quôc ye chông tham nhüng;
- Dáith giá nhüng bt cap, ving mc cüa cc ch, chInli sách, pháp 1ut vã
nhttng han chê, yeu kern trong cOng tao lanh dao, clii dao tO c1ic thrc hin, tuyen
truyên, phô biên, giáo dcic pháp lut PCTN; nguyen nhân cüa nhffng hn che, yeu
kéim
2. Vic thirc hin các nhóm giãi pháp
NêU cii th nliting lct qua cia dat du'c theo tirng n]aóm giãi pháp, nh[tng vic
chira lam duçc, c1ng nhu nhttng khô khãn, h?n chê, ton tai vâ phân tich r nguyen
nhân; chi trcng phan tIch sâu init so ni dung sau:
2.1. Tang cuô'ng tInh cong khai, rn/nh bçich trong hogch ./nh chInhsách,
xôy dimg và th.cc h/çn phOp luit
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Hoãn t1iin vã thrc hin cong khai minh bach các quy djnh v quán 1' kinli
xâi 1ii phic vi cong tao PCTN trong cáo hoat dông: Cong tao cái each hánh
chfnh; qun i, sr diing dat dai, cong s&; hoat dng rnua sam cOng và cOng tao thu,
clii ngân sách; quãn 1, sr ding kinh phI chu'o'ng trInh rnijc tiêu, chu'ang trinE quôc
gia, Idnh phi nghiên c(ru khoa hçc vá phát triên cong ngh; quãn 1', khai thác, sü'
ding tài nguyen thien nhiên; cô phân hoá doanh ngliip nhà nu'c; quãn l vOn, tài
san cüa Nhà nuàc và nhân sr trong doanh nghip 06 von nba ntxc;
-

-

Cong khai, rninh bach các quyt djnh trong hoat dng thanh tra, 1drn tra,
di&i tra, truy tO, xét xir vã thi hành an;
-

Cáo giái pháp di rnài cong ngh quãn 1~' và han ch tiêu dUng tin rnt.
Dánh giá nhü'ng bt c.p, vi.rthig rnc cüa cci chê, chInh sách, pháp 1ut và
nhithg han ch, yu kern trong tO c1±cthrc hin các bin pháp phOng ngira tham
nhting; nguyen nhân cña nhftng han chê, yêu kern.
2.2. Hoàn thin cM d5 cOng v?i, cOng chv'c, nãng cao chAt iu'cmg thit'c thi
cOng vi
-

TIirc liiii phân cOng. phân cp rO rang; quy djnh ci the, ránh mach chU'c
näng, ithiin vij, quyên han cüa rnôi cap quãn 1', khäc phic tlnh trang chOng chéo,
bO trng trong hoat dng quãn 1'.
-

Hoàn tliin và tlii'c hin các quy djnh v tuyn diving, tip nhn, b nhirn,
bô nhim 'ai. diêu dng nhärn nâng cao chat krcng di ng can b, cOng chii'c; x1r
1' kiên quyêt, kp thai các vi pharn trong quãn 1 và sU dicing can b& cong chfrc;
-

Dra ni dung phông, cling tharn nhüng vão chucrng trInh dào tao, bi
du'Ong can b, cOng chrc; tang ciräng giáo die hem chInh, nâng cao nhn thrc,
trách nhirn cUa di ngfl can b, cOng chirc trong phông ngüa, phát hin, xü l' tharn
nhiUng;
-

Thij'c hin cc' ch v trách nhim giãi trInh cüa can b5, cong chü'c, nht là
dôi vai can b thnh dao, quãn Ii'; cc' chê mien nliirn, bãi nhim, cho tir ch(rc, tarn
dmnh chi chU'c vij cUa ngu'äi dñ'ng dâu khi dê xãy ra tharn nhUng trong co' quami, tO
chrc, dan vi. do rninh quail l, p1iim trácli;
Thrc hiin climnii sách tffin hxang hcip i' trong rnct s6 linli vrc dc thU; chInh
sách dai ng dOi vài can b, cOng chirc;
-

-

Viêc thirc hen ch d, dlnh rnrc, tiêu chuân và cOng khai viec tlwc hien
cue d, di.nh rnitc, tiêu chuân sr dmngtãi san cOng cUa can b, cOng ehU'c, trixó'c het
là cUa ngu'äi ding dau cáo cc' quan, to chrc, dan vi..
-

Thirc hien cáo quy djnh v rninh bach v tài sn thu nhp; viec clii trá qua
tal khoàn C161 vài tat ca cäc khoãn clii t1r ngn sách nhã nuc cho can b, cong chrc;
-

Viec tlii'c hien các quy tc rng xr, dao dU'c cong vçm, dao dirc ngh nghiep
cüa can b, cOng chüc vã tang cu'äng giárn sat viec thc hien theo quy djnh cüa
pháp lu.t.
-
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2.3. Hoàn thin ca ch& quãn /3 kin!? tê, xay c4mg môi tru'ô'ng k/nh doanh
cçinh trcinh hlnh cWng, cOng bcng, in/n.h bçich.
- Hoàn t1iin Ca ch& chInh sách v hâi quan, tlii dmg, xu.t nh.p khu và
môt so lTuh c khác nhärn dam bão tInh rnin.h bach, cong bang và canh tranh gitra
các doanh nghip thuc rni thânh phân kinh të;
- Vic hoãn thin ca ch d doanh nghip bach toán chinh xác, trung thrc
các nghip vit kinh tê phát sinh trong boat dng san xuât, kinh doanh và drc phãn
anh dông thOi trong Ca s dt lieu cüa ca quail thuê; thrc 1iin chê d kithn toán
dlnh kS', bat buc dOi vi mci loai hlnh doanh nghip;
- Vic xr l3 hành vi Mi i trong hoat dng san xu.t, kinh doanh, trong vic
tham gia dâu thau, dâu giá; xü, 1 nghirn hành vi gian 1n thrang mai; cong bô
cong khai danh tinh các ca quan, to chrc, cá nhân có vi pharn;
- Xây drng, hoàn thin ca chê quãn 1, st ding d.t dai, các ngun 1rc cOng,
bão dam cong khai, minh bach va xir l nghiêin nhüng sal pharn; vic hoat dng
cüa các trung tarn dâu thâu theo 1dm vrc dê thçtc hin vic rnua sam cong t.p trung;
fl1l'c 1iin ca chê dâu giá cOng khai khi ban, thanh 1', giao, cho tliuê tãi san công;
- T6ng It tIiuc tiii, hoãn thin pháp Iu.t v chuyn dôi Va c ph.n hóa
doanh ngl1ip nhà riróc, dc bit chi trQng vic xác djnh giá trl tài san doanh nghip
và xr 1' tâi san cong ti'ong qua trmnh thçic hin cô plithi hóa;
- Hoàn thiii phap Iut v tài chfnh, ngân hang, v thj tnräng vn, thj tnxäng
bat dng san, thl tmäng lao dng; nghiên eáu hoàn thin quy djnh ye thuê tài san
va vic bat buc dang k bat dng san; th'c hin vic dãng k time thu nhp Ca
nhân và thanli toán qua tài khoán; xây drng.
2.4. N&n.g cao hiu hcc, hiu qua cOng tOc th.anh trci, kithn tra, giárn sat, k/em
toOn, diu tra, truy t, xét xü' trongphát hin, x i thani nhüng
a) Hoçit c15ng giOm sat cOng tOc PCTN; thc,nh trci, k/Cm tra trách nhim thcc
hin Luãt PCTN
- Tl.nh hInh và kt qua hoat dng giám sat vâ hinh thü'c giárn sat cüa Doãn
dai biêu QuOc hi, Hi dOng nhân dan, các to chirc chlnh trj - xã hi và nhân dan
trong cong tác PCTN;
- Dánh giá nhttng b.t C.p, vixàng mc cüa ca ch, chInh sách, pháp 1ut vá
nhttng han chë, yêu kern trong cOng tác giám sat cong tác PCTN, thanh tra, kiêrn
tra trách nhiern thrc hien Luat PCTN; nguyen nhân cüa nhttng han ch.ê, yêu kern.
b) T"ic phOt 12zn, xü 1 that. nhüng
- Kêt qua phát hin thain nhüng qua cOng tác t kiêrn tra, thanh tra, giãi quyt
ldiieu nai, to cáo, diêu tra, truy tO, xét xr;
- K& qua xü l9 hánh vi tharn nhüng: Xcr l cá nhân tharn nhüng, xir l trách
nhiern cüa tp the, cá nhân có lien quan.
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- Dánli giá nhftng bt cap, viring rnc cia ca c1i, chInh sách, pháp 1ut Va
nhftng han chê, yêu kern trong cong tác pliát hin Va xü' I' tharn nhOng; nguyen
nhân cüa nhttng han chê, yêu kern.
c) Cong tOc thu h! là! san tham nhüng
- TInli hinh thit hai do tham nhüng gay ra;
- Kt qua thu Mi tai san và khc phijc thit hai do thain nhing;
Dánh giá nhttng bt cap, vuàng rnc cüa co' ch, chinh sách, pliáp 1ut vã
nhiTtng han chê, yêu kern trong cOng tác thu hôi tài san thain nhung; nguyen nhân
cüa nhtthg han chê, yeu kern.
d) MO hlnh t cJv'c các cci quali phông, chng tham nh22ng và sc phd! hcip
cong tthc gh2'ce cthc cci quan PCTN
Vic t6 chrc, M tn can b chuyên trách, phân djnh trách nhirn trong cac
ccY quan chi'rc näng phàng, chOng tharn nhiing; vic xây dçrng, kiii toàn do'n v Co
chrc n.äng phOng, chOng tharn nhilng trong cci quan thanh tra cap B va Phàng
Thanh tra phông, chOng tharn nhüng trong Ca quan thanh tra cap tinh, tliành pM
trçrc thuc Trung irang theo Thông tir lien tjch so 03/2014/TTLT-TTCIP-BNV; vic
t1irc hin chê d, chInh sách, dii ng dôi vài di ngü can b, cOng chii'c lain cong
tác PCTN.
- Cong tác pMi hc'p cüa CC co' quaii thanh tra, diu tra, vin kirn sat, toâ
an vâ cac Ca quan, tO chirc, dan vi hiu quaii trong PCTN.
- Dánh giá hiu qua cua rnO hmnh to c1itrc PCTN hin nay, chat Lacing, hiu
qua cua di ngü can b lam cong tác PCTN.
- Dánh giá nhthig bt cap, viró'ng mac cUa Ca chê, chinli sách, pháp luit và
nhti'ng han che, yêu kern trong vic Idn toàn, nâng cao hiu qua hoat dng cüa các
cci quan chrc nãng PCTN, trong vic thrc hin co' chê phOi hçip gi'ra các cci quan
PCTN; nguyen nhân cüa nhüng han che, yêu kern.
2.5. Nông cao nhn tln'cc và phát huy Va! trô
chOng thani nhüng.

cz'ia

toàn xã h15/ trong phóng,

- Vic cia dang hOa các hlnh thirc tuyên truyn nhrn nâng cao nh.n thmrc cüa
ngixii dan ye the hii cüa tharn nhUng, trách nhiin cüa xã hi trong cOng tác PCTN.
- \Tai hO cüa Mt trn T quc và các t chrc thành viên cia Mt trn, các
to chrc xä hi, to chi:i'c xä hi — nghê ng1iip trong cOng tác PCTN.
- Vai tr6 cma báo chI, truyn thông trong cOng tác PCTN.
- Vic bao v, kiaen thu'ng ngLro'i t cáo, phát hin hanh vi tharn nliüng; tOn
vinh, khen tlur&ng tO chcrc, cá nhân cO thânh tich trong cOng tác PCTN.
3. Viêc nôi Iut bOa, thi,rc thi Cong irO'c Lien hcp quc ye CMng tham nhUng
(UNCAC) và cOng tác hcp tác quOc tê ye PCTN
a) Ni lut hóa các quy djnh d dáp rng yeu cu cüa Cong rc
- I-bàn thien chmnh sách hmnh sir trong xcr i' tharn nhUng;
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- V vic k9 k& hip dnh, thão thu.n vii các nrc, d xuit diêu kin dáp
irng cüa Viet Narn dê ãp dijng phôi hccp thêu tra chung.
- Hoàn thi@i chu.n mirc kirn toán. Via Narn phü hcip vài thông 1 qu6c M.
- V chuyn giao ngi±i bj kt an, thi hãnh an, chuyn giao vij an hInh sr;
hcip tác t1iic thi pháp 1u.t và lien kêt vi các rnxó'c diêu tra tharn nhOng.
- Roan thin các quy dnh v giám sat, kirn tra và thirc hin các quy djnh
v bi rnt ngân hang, tang ci±ng hoat dng thu thp thông tin tài chinh, kiêrn soát
giao d.ch tài chfrth dáng ng, chông ria tin.
b) Hoat dng hcp the quc th v cong tao PTCTN
- Hcip tao vi cáo nu'óc trong vio dand, tiicmg tro tu pháp hInh sr, dan ski,
xét xU các ti p1m tEam nhüng; ye chuyên giao ngu'ài bi kêt an, thi hành an,
chuyên giao vi an hlnh su.
- Hcp tao qu& t v thu hi tài san do tharn nhüng, phàng cMng ilia tin,
hcyp thi'c hóa tai san tham nhuing & nc ngoài, PCTN trong khu wc ngoài nhà
ntI1c.
- Mo hinh cci quan PCTN cüa rnt s qu& gia trên th gii.
- Hcp tao vi các niic trong vic h trci k thut và trao di thông tin v cáo
ti pliuin thani nhi1ng
iTT. DANH GIA CHUNG
1. Dánh giá chung v tInh hInh tham nhting Va nguyen nhân
- Khái quát v tInh hInh tham nhüng xây ra ti b, ngãnh, dja phtxang (thong
qua phân tich, dánh giá. kêt qua phát hin, xü' 1; phán ánh cüa dtx 1un, báo chi; ket
qua kháo sat, diêu tra xã hi hçc (nêu có);
- Dánh giá nguyen nliân chü quan Va khach quan dan dn tInh hlnh tharn
nhtrng; tao dng cüa cáo bin pháp PCTN dôi vi tInE hinh; sin thay dOi cüa tlnh
hInh tEam nhüng so vi thai diem ban hành CLQG; nguyen nhân cüa nhctng thay
dôi.
2. Bánh giá v vic thiyc hin CLQG và kt qua thi'c hin UNCAC
- Dánh giá liiu lrc, hiu qua cüa vio thirc hien CLQG vã UNCAC
- Dánh giá tng quát nhftng khó khän, vuàng mac chi yu trong vic thio
hin CLQG Va thirc hin UNCAC; nguyen nhân và bài hçc kinh nghim.
- Dánh giá mt'rc d hoàn thãnh mc tiêu cüa Chin luçic quo gia PCTN dn
narn 2020 ye ngan chn và tüng bu'c day hi tharn nhitng, lang phi; nêu rö nlithig
ngành, lTnh vnc d ngàn ch.n ducio tham nhüng, day 1üi &nc tharn nhüng; nhing
ngành, linE vrc PCTN chira oó tao dung, tham nhüng oó dâu hiu gia tang (nêu
co).
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IV. KIEN NGHJ, BE XUAT
- Kin nghj d xut chin Tu'cc PCTN giai dloan 2020 - 2030 Va vic thijc
hiên UNCAC.
- Dê xuat sra dôi, bô sung nhüng quy djnh hin hành v PCTN can virng
mac, bat cap.
- Cáo 1cin nghj khác.
B. PHU LVC KEM THEO BAO CÁO TONG KET
Cáo b, ngànli, da phung báo cáo theo ni dung hu'ng dtn tai Mic A nêu
trên, dông thà'i thông kê so 1iu, ni dung theo biêu rnâu phii 1iic gi:ri kern:
1. Phit luc
2. Các b ngànli báo cáo tin d, kt qua, ch.t lucing cüa các ni dung duc
nêu k hoach chi ti& kern theo Kê hoach tong kêt CLQG va .K hoach thirc liien
U1CAC.
Gui cin'i: Klii cdn thith d ngh/ i/en I'i vol TO cOng tOc iiCn ngành gh'ip vic
Ban chi dçio qua so' d/n thocti 08048154, 08049032, dc PhI NgQC TuyCn, PhO Ciic
tnthn.g 0983622006, dic Dào Trung K/en, TrwOng phOng 4 0962009196 Ciic
PhOng, Chng thain nhüng - Thanh trci C'hInh phi,).
BAN CHI DiO
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THÔNG K sO LIEU CHU Eu
CONG TAC PRONG, CHONG TRAM NIrUNG (Tfr 01/01 /2010 dn 01101/2020)
n theo Cong van s 02 /Bc1DTKC'LQG-TJ'GP ngay 08 tháng 01 nhn 2020 cña Thanh tra (hInhphzV
MS
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NOT DUNG
CBINEI SACH, PHAP LUiT
S6 van bàn ban hành mâi d thjc hien Lust PCTN và cáo van bàn hithng dk thi hành Lust PCTN
S vn bàn duqc süa dôi, b6 sung d tho hin Lu.t PCTN và cáo van bàn hiróng d.n thi hành
TUYIEN TRUYIEN, PRO BIN, GIAQ DVC PHAP LUJLT YE PCTN
S luqt can bô, cong ch(xc, viên chiro, nhãn dan tham gia cáo lap t.p hun, quán trit pháp lust v PCTN
So Ió'p tuyOn truyên, quán trit pháp 1ut ye phOng, chông tham nhung &roc tO ohixo
SO krcng dâu sách, tài lieu v pháp 1ut phOng, oh6ng tham nhüng duqc xuât bàn
TRtXC II{N CAC BiN PHAP PRONG NG1A TRAM NHUNG
Công khai, ,ninh bizch trong hort ng cüa co quan, to clth'c, 1km vj (g9i cluing là cT.oz vj)
So o quan, to chüc, dn vi duoc kiêm tra vio thiro hin cáo quy djnh v cOng khai, minh bach
So oo quan, t chro, dcin vj b phát hin có vi phm quy djnh ye cOng khai, minh boh hot dng
Xây de'ng và thxrc hin các clz
11/nh rná'c, tiêu clzuán
So van bàn vO chO d, djnh müc, tiêu chuân da duço ban hành m&i
So van bàn ye ohê d, djnh rnrc, tiêu ohun dã chrçyo sra di, b6 sung cho phü hcip
S ouoo kim tra vic thiro hiên cáo quy djnh v ch d, djnh m(xc, tiêu chun
SO v vi phm cáo quy djnh vO ohO d, djnh müc, tiOu ohuân dã &rQro phát hien và xcr 1
S ngi.thi bj phát hin dã vi phm cáo quy djnh v ch d, djnh müo, tiOu ohuàn
So ngtthi vi phim cáo quy dnh v chO d, djnh müc, tiOu ohuân da bj xir l k' 1u.t
S ngu1i vi pham cáo quy djnh v ch d, djnh mirc, tiêu ohun cIa bj xir 1 hinh sij
Tang giá trj cáo vi pham v oh do,. mCro, tiOu chun ducic kin ngh thu hi và bôi thu&ng (nOu là
ngoai t, tài san thi quy dOi thành tiOn).
TOng giá trj vi phm ch d, djnh müo, tiOu chun da duçic thu hii và bi thu&ng
SO ngithi d np l.i qua tang oho don vi
Giá trj qua tng cIa duqo np lai (NOu là ngoi t, tài san thi quy doi thành tiên)
Tlzt'c hin quy tc frngxf chuyn t1i vj trI cong tác cia can b, cong chi'tc, viên chitc
S co quan, t ohIrc, don vj cIa duQ'o kim tra vic thc hin quy tao 1mg x1m cüa can b, cOng chüc
S can b, oOng chfrc, viên ch1mc vi pham quy tAo üng x1m, quy tAo dao dlrc ngh nghip d bj x1m l
SO can bô, cOng chro, viOn ohio duqo chuyên dOi vj tn cong tao nhäm phông ngra tham nhüng
Th m hin các quy 11/nh i' mink bich tài san, thu nhp

DON '/! TNll
Van bàn
Van bàn
Lixcit ngix&i
Lap
Tài 1iu

CQ, TC, DV
CQ, TC, DV
Van bàn
Van bàn
Cuôc
V
Ngu&i
Ngithi
Ngthi
Triu dông
Triu dOng
Ngthi
Triu dông
CQ, TC, DV
Ngithi
Ngi.thi

sO LIU

22
23

s6 ngui &TD'o xác minh vic kô khai tài san, thu nhp

So ngix&i bi kêt Iun kê khai không trung thrc
Tr4clz nhim cia ngwôi aYrng du các co' quan, to cIuc, aon vj
24 So ngix&i drng dâu b kt lun là thiêu trách nhim dO xây ra hành vi tham nhüng
25 S6 ngithi dung dâu dä bi x1r l hInh six do thiOu trách nhim de xây ra hành vi tham nhüng
26 S6 ngithi di'xng du bj xi'r 1 k luât do thiu trách nhim d xáy ra tham nhüng
2.a So ngu&i bi tam dInh chi cOng the, tam chuyên vj frI cOng tác khác do có dâu hiu tham nhing
26b SO yOu cu giãi trInh d duorc giài trinh theo quy djnh ye trách nhim giâi trInh
26c T5 Iê d thtxc hiên giài trinh so vài s yOu cu giài trInh dü diu kin d giái trInh
Cãi cách hành chIn/i, thimyi cong ngh quân lj vàplzworng t/zi'cc than/i toán
27 SO cd quan, tO chirc dâ áp diing ISO trong quán l hành chInh
28 T' 1 cc quan, tO chi'xc d chi trá ludng qua tài khoân trOn tang so co quan, don vi tri,rc thuc
PHAT IILN CAC VU VIC THAM NRUNG
Qua viêc twJdm Ira nôi b3
29 S6 vti tham nhüng da duc phát hien qua vic tir kim tra nii b
30 S6 dôi tixcmg có hành vi tham nhüng &rçc phát hin qua vic tir ki&n tra ni bi
Qua hort iting thanh Ira
31 S6 vu tham nhing thxqc phát hin qua cOng tác thanh tra
32 SO dOi tixqng Co hành vi tham nhüng bj phát hin qua cOng the thanh tra
Qua con; tác giãi quyt khiu nii, t cáo
33 SO don to cáo ye tham nhüng thuOc thâm quyn giài quyOt cüa the co quan, tO chfrc
34 SO dan tO cáo ye tham nhüng d. thrqc giái quyt
35 S vi tham nhihig dixqc phát hien thông qua giãi quyOt khik nai, t cáo
36 s6 dOi ttxclng có hãnh vi tham nhüng bj phát hin qua giái quyt khi&i nai, tO cáo
Qua cong tdc kim loan
37 SO vi tham nhüng diiçic phát hin qua cong the kiOm toán
38 S6 d6i tlxclng có hành vi tham nhiing bj phát hin qua cong the kiOm toán
Qua ttiu Ira t3ip1zqm
39 SO vij an tham nhüng (thuc phm vi quãn 1) d duqc ca quan chuc nng khO'i to
40 s6 bj can tham nhng (thuc phm vi quãn l) dã b ca quan chüc nãng kh&i to
Cong tác tray t tOiphcim tham n/zing
41 SOvuánthamnhüngdàbju-uyt6
42 SO v,i an tham nhung dã bi dmnh chi, tam dInh chi
43 S6 bj can tham nhiing dä bj truy t
xrY LY CAC HANIT VI TRAM NHU]NG

Ngixi
Ngithi
Ngithi
Ngixi
Ngithi
Ngithi
YOu câu
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Vv
Ngixôi
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45

46
47
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S6 vi an tham nhiing dâ &a ra xét xr (dia phu'ang fháng ice lct qua xét th so thdrn cta toà an; b(5,
ngành thông ice theo két qua xét th sci thdrn dôi vol cácv an xáy ra trongphçzm vi quân lj trztc t/êp)
S6 dôi tixqng bj kt an tham nhüng (diaphu'ong thong ice keAt qua xét xz' sci thârn cia toà an; b5, ngành
thông ice theo Icét qua xét th so thárn dôi vOl cácv an i-ày ra trongphçm vi quOn 1j tryc tiep)
Trong ó: + So dôi trqng phm ti tharn nhflng It nghiêm trong;
+ So dOi tixcmg phm ti tham nhüng nghiêm trQng;
+ S di tircYng pham ti tham nhüng rt nghiOm trong;
+ S di ttrcmg phm ti tham nhüng dc biet nghiêm trong.
So vti vic tham nhüng dã ducxc xfr 1 hành chmnh
So can b, cong chrc, viên chüc bj xr 1 kr 1ut hành chInh v hành vi tham nhng
So viêc tham nhüng dã thwc phát hin, dang dixqc xem xét d xi'r 1 (chtra có két qua xi'r Is')
S d6i tixqng tham nhüng dã &xqc phát hin, dang duqc xem xét ct th 1 (chtra có k&t qua th 1)
Tài san bj tharn nhIing,gây thit lzçzi do tham nhIbig dã p/tat /zin (twtc
+ Bang deAn (den VitNarn + ngoqi té, tài san khác du'cic quy dôi ra den VietNam)
+Dtdai
Tài san tharn nizüng, gay thiêt JzØ do t/zam nhiing dâ ttwçrc thu /ii, bôi thu'ô'ng
+ Bang den (deAn VietNam ± ngoai t, tài san khác dupc quy dôi ra tiên VitNarn)
+Dtdaj
Tài san tizam nhang, gay thit hçi do tizam nithng ithông th thu hi, kh'cphc i'twtc
± BF2g tieAn (tieAn VietNam ~ ngoqi t, tài san khác dwçrc quy dOi ra tiên ViCtNam.)
+Ddtdaj
Báo vC ngwàl ti cdo, phát hin tham nhüng
s6 ngtxi tO cáo hành vi tham nhüng d bj trá thu
SO ngu&i to cáo hành vi tham nhüng dä dixqc khen, thir&ng, trong do
+ Tng BAng khen cüa Thu tt.thng ChInh phü
+ Tng Bang khen cña B, ngành, da phuong
± Tng Giây khen

Ngithi
Ngithi
Ngui
Ngu&i
Ngi.r&i
Vu
Ngui
V'i
Ngu&i
Triu dOng
m2
Triu dông

Triu dOng
m2
Ngithi
Ngtthi
Ngithi
Ngui
Ngtthi

Lwu j:
Không stra dôi ni dung các tiêu chI báo cáo trong biêu mâu.
Các b5, ngành, dj.a phixong chi dua vào biu mu nay sO 1iu thông kê v kk qua cong tác PCTN cüa b, ngành, da
phuoiig (cac da phuong không thông kê kêt qua cüa các Ca quan Trung txcmg dóng trên dja bàn).!.
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