
1 

 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham  

nhũng của huyện Kon Plông giai đoạn 2016-2019 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Kon Tum  

 

Căn cứ Kế hoạch số 1763/KH-TTCP ngày 04 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ về tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016 đến năm 

2019 và văn bản số 1771/TTCP-C.IV ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra 

Chính phủ về việc tổng kết đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh giai đoạn 2016-

2019.  

Thực hiện Văn bản số 818/TTr-NV3 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo tổng kết đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông báo cáo tổng kết tổng kết đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện Kon 

Plông như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH   

Huyện Kon Plông nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Kon Tum, được tái 

thành lập theo Nghị định số 14/NĐ-CP, ngày 31/01/2002 của Chính phủ. Tổng 

diện tích tự nhiên 137.124,58 ha (Trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng 114.764,2 

ha; độ che phủ của rừng trên 82,3% tổng diện tích tự nhiên). Huyện có 8 xã, 01 

thị trấn; 72 thôn, 04 tổ dân phố, 110 làng; dân số toàn huyện là 28.100 người, 

Trong đó: trên 80% là người DTTS, chủ yếu là người dân tộc Xê Đăng, Mơ 

Nâm, Ka Dong, Hre. Toàn huyện có 48 phòng, ban, đơn vị hành chính và sự 

nghiệp (trong đó: 12 phòng và tương đương trực thuộc UBND huyện, với 78 

biên chế; 06 đơn vị sự nghiệp, với 37 biên chế; 30 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 

với 738 biên chế).  

Kon Plông là một trong những vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum 

đã được đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 

tại Quyết định số 201/QĐ-TTg và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch 

sinh thái Măng Đen và Quy hoạch khu đô thị Kon Plông tại Quyết định số 

298/2013/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những 

năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng của cả hệ thống 

chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những bước phát triển toàn 
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diện: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi thế được phát huy 

tốt; cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi 

sắc; hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm; quốc phòng - an ninh 

được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

được tăng cường. 

Thực hiện công tác công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 

2016 - 2019; Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, thời gian qua, 

công tác PCTN trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương quan 

tâm; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả việc ngăn 

chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; giữ vững, ổn định chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội; củng cố lòng tin của Nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong 

sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí bước đầu đã có những chuyển biến 

tích cực cả về nhận thức và hành động.  

II. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN TẠI CƠ QUAN, ĐỊA 

PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2019 

1. Về tổ chức thực hiện công tác đánh giá PCTN 

- Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-

2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong đó, tập trung các 

nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định về minh 

bạch tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa có hiệu quả 

các hành vi tham nhũng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo 

niên độ hàng năm, nhằm ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, đặc 

biệt là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Ban hành kịp thời các 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh1 về công tác 

phòng chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành các văn 

                                           
1 Luật PCTN năm 2018; các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII); Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 

03-01-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 

việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kết luận số 10-KL/TW, 

ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X)và các quy 

định của Đảng và nhà nước về PCTN; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 

12/8/2016 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2680/KH-UBND, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch 

số 1429/KH-UBND, ngày 17/11/2016 của UBND huyện; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 695-QĐ/TU ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
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bản2 tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ 

quan liên quan tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền cho các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện, trong đó có lồng ghép nội dung về Luật phòng chống tham nhũng, với 

21.8133 lượt người tham gia. 

- Về công tác đánh giá PCTN hằng năm, Trong giai đoạn 2016 - 2019, 

trên cơ sở các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh về hướng 

báo cáo đánh giá về phòng, chống tham nhũng trê địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Plông đã báo cáo đánh giá PCTN hàng năm4 đảm bảo đúng theo quy 

định. 

2. Nhận xét đối với công tác PCTN giai đoạn 2016-2019  

2.1. Những kết quả đạt được khi thực hiện công tác đánh giá PCTN 

giai đoạn 2016-2019 

- Tiến triển, tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

pháp luật PCTN 

 Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân 

huyện luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCTN gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị 

                                                                                                                                    
về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 

quản lý; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 19/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Văn bản số 1474/UBND-NCXDPL của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố 

giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  
2 Kế hoạch số 1429/KH-UBND, ngày 17/11/2016 của UBND huyện; Kế hoạch 127/KH-TTr ngày 07/02/2018 về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020; Công văn 397/UBND-TTr ngày 11/5/2018 về việc triển khai thực hiện 

chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện, Công văn số 686/UBND-TTr, 

ngày 23/7/2018 về việc triển khai thực hiện công tác về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; Công văn 

số 18/UBND-TTr về việc triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế 

hoạch số 353A/KH-UBND ngày 01/4/2019 về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

huyện; Công văn số 19/UBND-TTr ngày 09/6/2019 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và 

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 756/UBND-TTr ngày 24/6/2019 về việc triển khai thực hiện 

1474/UBND-NCXDPL của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực; Công văn số 877/UBND-TTr ngày 8/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 

trong hoạt động công vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 1388/KH-UBND ngày 29/10/2019; Kế hoạch số 

1430/KH-UBND ngày 06/11/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Kon Plông. 
3 Năm 2016: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 09/09 xã trên địa bàn huyện với 5.625 lượt người; Năm 2017: Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến 09/09 xã trên địa bàn huyện với 4.962 lượt người; Năm 2018: Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến 09/09 xã trên địa bàn huyện với 6.124 lượt người; Năm 2019: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 09/09 xã 

trên địa bàn huyện với 5.102 lượt người. 
4 Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2017; Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện về đánh giá công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2018; Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 14/6/2020 của UBND huyện về tự đánh giá công tác 

phòng chống tham nhũng năm 2019. 
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của Trung ương thành các văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 

các giải pháp PCTN, trong đó tập trung các nhiệm vụ như: Công tác cải cách 

hành chính; việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các 

chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, 

viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; việc tăng cường áp dụng 

khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; về đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản; xây dựng 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo niên độ hàng năm, nhằm ngăn chặn những biểu 

hiện tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai 

phạm. 

- Tiến triển, tác động đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN  

Qua đánh giá công tác PCTN giai đoạn 2016-2019, Ủy ban nhân dân 

huyện xác định PCTN là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài và được tiến 

hành liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân 

dân huyện luôn luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên giáo 

dục chính trị tư tưởng, giám sát đảng viên, viên chức trong cơ quan, đơn vị chấp 

hành tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo duc̣ pháp luật về phòng chống tham 

nhũng tiếp tuc̣ được thưc̣ hiêṇ nghiêm túc gắn với viêc̣ thưc̣ hiêṇ Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dưṇg, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 

đẩy lùi sư ̣suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiêṇ "tư ̣

diễn biến", "tư ̣chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” với nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng, hiêụ quả.  

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN đã tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dưṇg lối sống liêm 

chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tiến triển, tác động đến việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng 

Trong quá trình thực hiện công tác đánh giá PCTN giai đoạn 2016-2019 

đã có những tiến triển, tác động tích cực đến việc tổ chức thực hiện các giải 

pháp phòng ngừa tham nhũng tại địa phương và được xem tham nhũng là tệ nạn 

gắn liền với yếu tố kinh tế, bởi tham nhũng chính là sự trục lợi cá nhân về lợi 
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ích, trong đó lợi ích vật chất là trọng tâm. Chính vì vậy, yếu tố kinh tế có ảnh 

hưởng không nhỏ tới thực hiện pháp luật PCTN; đấu tranh chống tham nhũng 

gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”. 

Các giải pháp về phòng chống tham nhũng trong thời gian tới trên địa bàn 

huyện Kon Plông: 

+ Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng chống, tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trọng tâm là 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ 

chính trị; Nghị quyểt Đại hội XIII của Đảng; Luật phòng chống tham nhũng năm 

2018 và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 và các văn bản có 

liên quan.  

+ Thực hiện nghiêm việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, 

quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, mua sắm, xây dựng cơ bản, các 

chương trình, dự án; Quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị của cơ quan, sử 

dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản 

theo các quy định hiện hành. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy 

cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: mua sắm tài sản công; đầu tư xây 

dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm; phương án bồi thường, kiểm kê, thống kê đất đai; công tác tổ chức 

cán bộ; quản lý tài nguyên rừng; thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp 

như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực, cấp giấy phép; và các 

chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ; giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm việc công khai, minh 

bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của 

Chính phủ. Công khai, minh bạch hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức 

trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, như: mua sắm tài sản công, quản lý 

đất đai, quản lý đầu tư công... ; thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC nhằm tạo 

thuận lợi cho hoạt động quản lý xã hội, chống tiêu cực, sách nhiễu. Tăng cường 

giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 

26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức nhằm hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu các 

cá nhân, tổ chức khi có việc cần đến giao dịch, quan hệ làm việc với các cơ quan 

hành chính Nhà nước.  
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+ Phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong việc quản lý, 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và 

người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ. 

+ Phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, điều tra, thanh tra, giám sát 

của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

+ Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất tại trụ sở tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, xử lý tin báo, tố cáo hành vi tiêu cực, tham 

nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác 

PCTN, nâng cao chất lượng nội dung báo cáo và thời gian nộp báo cáo đúng 

theo quy định. 

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tự kiểm tra nội bộ tại cơ 

quan, đơn vị nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu 

cực. 

+ UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện và phát huy vai trò của các tổ chức 

đoàn thể trong việc giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay từ đầu các 

hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

- Tiến triển, tác động đến việc phát hiện, xử lý tham nhũng: Trong giai 

đoạn 2016-2019 địa phương chưa phát hiện, xử lý tham nhũng đối với các cá 

nhân, tổ chức nào vi phạm. 

- Tiến triển, tác động đến việc thu hồi tài sản tham nhũng: Trong giai 

đoạn 2016-2019 địa phương chưa phát hiện, xử lý tham nhũng đối với các cá 

nhân, tổ chức nào vi phạm. Dó đó, không tác động đến việc thu hồi tài sản tham 

nhũng trên địa bàn huyện. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của công tác đánh 

giá PCTN giai đoạn 2016-2019 

2.2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc ban hành các văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN  

chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao.  

- Ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn còn hạn chế, chủ yếu 

là thực hiện theo các hướng dẫn của cấp trên.  

- Công tác tự kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao nhất là công tác 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các công trình dự án sau khi xây dựng 

hoàn thành đưa vào sử dụng còn chưa đươc̣ chú trọng. 

2.2.2. Nguyên nhân 
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- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng và 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung 

công dân, lựa chọn hình thức, nội dung thực hiện, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mật độ dân cư thưa thớt, giao thông đi lại khó 

khăn.  

- Một số cán bộ, công chức chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình 

trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện chưa phát huy đươc̣ vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, 

chưa thực sự coi trọng và sử dụng Ban thanh tra nhân dân như một công cụ giám 

sát của Nhân dân. 

2.2.3. Những khó khăn trong công tác phòng, chống tham nhũng: Một số 

giải pháp phòng, ngừa tham nhũng chưa thật sự phát huy tác dụng ngăn ngừa 

hành vi tham nhũng như: kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác; trả lương qua tài khoản; việc tặng quà, nhận quà 

tặng... 

III. CÁC KIẾN NGHI,̣ ĐỀ XUẤT: Không. 
 

Trên đây là Báo cáo việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2016-2019 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông./. 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;  CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy (b/c);   
- CT, các PCT UBND huyện;   
- UBKT Huyện ủy;   
- Lãnh đạo VP UBND huyện;   
- Thanh tra huyện;   
- Trang thông tin điện tử huyện;  Đặng Thanh Nam 
- Lưu VT,TTr.   
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