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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

(Phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của  
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Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 

Thông báo của HĐND tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND tỉnh 

trân trọng báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

(PCTN) như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (chi tiết tại 

Phụ lục I, II) 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; việc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về PCTN 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 20221; trong đó, 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2022, nội 

dung tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, hệ thống hóa 

văn bản về PCTN, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

PCTN, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai minh 

bạch; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; 

cải cách hành chính; kiểm soát tài sản, thu nhập.  

Ban hành các văn bản2 để kịp thời triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, 
                     
1 Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2022  
2 Gồm các văn bản: 

- Công văn số 35/UBND-VP8 ngày 20/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

để thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 35/CT-TTg 

ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 100/TTCP-C.IV ngày 18/01/2021 của Thanh tra 

Chính phủ; 

- Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 11/5/2022 thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/4/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” theo Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 
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điều hành của Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

Trong kỳ, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành thuộc 

UBND tỉnh đã ban hành 82 văn bản để chỉ đạo thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN. 

Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh 

năm 2021 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 442/KH-TTCP 

ngày 31/3/20223; việc đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá đã hoàn thành và 

báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời hạn theo yêu cầu. 

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật4; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương về PCTN; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy 

tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã phối hợp với 

tỉnh Nam Định tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ở cấp 

cơ sở và kỷ niệm 10 năm “Ngày pháp luật Việt Nam”, nhằm tôn vinh Hiến 

pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã 

hội. Cùng với đó là các chuỗi hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân, tập 

huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. 

Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phù hợp với tình hình thực tế của từng 

địa phương, đơn vị5. 

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 819/UBND-VP8 

chỉ đạo tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, theo đó đã yêu 

cầu tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án 

(sách, tờ gấp), triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN; Hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về PCTN hoặc lồng ghép kế hoạch vào trong kế hoạch PCTN; quan tâm, 

chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng về công tác PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật; tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật 

về PCTN từ sớm, từ xa, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính 

sách cũng như thực hiện yêu cầu về phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, 

                                                                

- Công văn số 158/UBND-VP8 ngày 19/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. 
3 Ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 20/4/2022 về đánh giá công tác PCTN năm 2021 của tỉnh; Ban 

hành Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN của tỉnh 

năm 2021. 
4 Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 14/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nam 

Định; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch nhiệm vụ công tác tư pháp 

năm 2022; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 về công tác PCTN năm 2022. 
5 Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 về công tác PCTN năm 2022. 
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tiêu cực trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật. 

Kết quả trong năm 2022 đã tổ chức được 11 lớp tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về PCTN với 1.175 lượt người tham dự. 

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

2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2020, dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 và 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I, 6 tháng và 9 tháng 

năm 2022 đã được công khai bằng hình thức gửi cho các đơn vị trên trục liên 

thông điện tử và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh6. Các 

cấp, các ngành đã công khai về tài chính ngân sách của đơn vị mình theo quy 

định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính7.  

Các quyết định, văn bản liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công 

chức như điều động, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển 

dụng, phân bổ chỉ tiêu biên chế… đã được các đơn vị công khai bằng hình thức 

thông báo, niêm yết tại đơn vị, công bố tại cuộc họp và công khai trên cổng 

thông tin điện tử của đơn vị. UBND tỉnh đã công khai Quyết định số 875/QĐ-

UBND ngày 11/5/2022 về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ 

NSNN và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các ĐVSN công lập tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSN công lập do NSNN đảm bảo chi 

thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh năm 20228. 

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đầu tư mua sắm 

công, đấu giá tài sản được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm theo quy định. 

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua 

mạng9, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định10. Theo đó, yêu cầu các đơn vị tổ 

chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Luật Đấu thầu, đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc các lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

phi tư vấn, lĩnh vực xây lắp có giá trị gói thầu không quá 50 tỷ đồng, gói thầu 

mua sắm tập trung,… thì bắt buộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng; 

Yêu cầu các đơn vị rà soát công tác đấu giá tài sản, trong đó có đấu giá QSD 

đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi. 

Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND các huyện, 

thành phố công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, chỉ đạo công khai 

                     
6 Công khai tại địa chỉ https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/2022-2-10/Quyet-dinh-Ve-viec-cong-bo-cong-

khai-so-lieu-du-to0apsbn.aspx 
7 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư 

số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính. 
8 Công khai tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=1543 và gửi đến các huyện, 

sở, ngành, đơn vị. 
9 Công văn số 07/UBND-VP5 ngày 07/01/2022. 
10 Công văn số 146/UBND-VP6 ngày 19/4/2022. 

https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=1543
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tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và được công khai trên cổng thông tin 

điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc công khai trong công tác giải 

phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy định. 

2.2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ  

Các đơn vị sử dụng ngân sách đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy 

chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị mình. 

Trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản quy định về tiêu 

chuẩn, định mức; công khai trên cổng thông tin điện tử và gửi đến các đơn vị 

liên quan để tổ chức thực hiện11. 

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Ngày 08/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về 

việc tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, trong đó có nội dung chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ trong các 

cơ quan hành chính nhà nước.  

Các cấp, các ngành thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức 

phải thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định 

của ngành, địa phương khi thực thi nhiệm vụ, công vụ, chấp hành nghiêm Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2016 và Chỉ thị số 10/CT-T.Tg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2.4. Chuyển đổi vị trí công tác  

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện 

việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải định kỳ chuyển đổi; tổ 

chức rà soát đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ: Phó giám đốc sở, trưởng 

phòng, phó trưởng phòng trong 10 năm liên tiếp để thực hiện việc điều động 

sang vị trí công tác khác theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

20/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ 

                     
11 Gồm các Văn bản: 

- Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh;  

- Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ 

sở xác định chi phí tiền lương, nhân công, trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước do doanh nghiệp nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về định mức kinh tế-kỹ thuật về sản xuất chương trình 

phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ 

xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, 

vật nuôi là thủy sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; 

- Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên 

tập trung thành phố Nam Định. 
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cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo. Trong kỳ, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 73 công chức, viên 

chức để phòng ngừa tham nhũng. 

2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý 

điều hành và thanh toán không dùng tiền mặt. 

Đã ban hành các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban 

hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền quản lý, giải quyết 

của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, đồng thời đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của tỉnh12.  

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 202213, Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định14; trong đó, 

tập trung vào việc đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí và thời gian 

giải quyết trên tất cả các lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 

các thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp của tỉnh đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ 

quan nhà nước; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải 

cách hành chính của tỉnh năm 2021 (Chỉ số năng lực cạnh tranh đứng thứ 

24/63, tăng 16 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 

40/63, tăng 7 bậc so với năm 2020). 

Đã triển khai tập huấn cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện và Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh về việc thực hiện Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục hành chính. Các đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai 

việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng văn bản điện tử. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các huyện, thành 

phố duy trì hoạt động và hiệu quả. Theo thống kê trên cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh Nam Định, tỷ lệ hồ sơ TTHC đã tiếp nhận qua cổng dịch vụ 

công được giải quyết đúng hạn luôn đạt trên 99,9%.  

Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục duy trì việc gửi, nhận văn bản điện 

tử, sử dụng chữ ký số, quản lý, điều hành công việc qua môi trường mạng. 

Việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tiếp tục được duy trì; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và các đơn 

vị liên quan trong tỉnh đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch 

vụ công. 

 

                     
12 Tại địa chỉ https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/default.aspx 
13 Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/12/2021 
14 Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh  



6 

2.6. Kiểm soát tài sản thu nhập 

Đã chỉ đạo, hướng dẫn việc kê khai, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu 

nhập của đối tượng phải kê khai; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, thực hiện 

việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định. 

Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của người được bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. 

Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về Quy chế phối 

hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thanh tra tỉnh đã phối hợp để 

bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc 

quyền kiểm soát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy. 

Thực hiện văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính 

phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; UBND tỉnh đã ban 

hành Văn bản số 158/UBND-VP8 ngày 19/7/2022 về phê duyệt Kế hoạch xác 

minh tài sản, thu nhập năm 2022, theo đó đã tiến hành xác minh đối với 13 

người thuộc huyện Mỹ Lộc và Sở Xây dựng được lựa chọn ngẫu nhiên. Qua 

xác minh cho thấy các đối tượng được xác minh đã thực hiện việc kê khai 

TSTN theo quy định, tuy nhiên, một số bản kê khai còn có những thiếu sót, 

như:  Nội dung kê khai về đất ở, nhà ở còn thiếu thông tin về Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, sai lệch về diện tích; người kê khai tự ước lượng giá trị nhà 

và đất tại thời điểm kê khai mà không có giao dịch về nhà và đất, việc này là 

không đúng quy định về ghi giá trị tài sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; 

việc kê khai tổng thu nhập giữa hai lần kê khai còn lúng túng, đa phần tự ước 

lượng số tổng thu nhập mà không căn cứ vào số thu nhập thực thế trên bảng 

lương, phụ cấp được hưởng, nên khi đối chiếu, xác minh số tổng thu nhập thực 

tế không khớp với số đã kê khai; chưa ghi nội dung giải trình đầy đủ về tài sản, 

thu nhập tăng thêm trong năm; người kê khai tính tổng thu nhập của gia đình 

không chính xác nên ghi biến động tăng tổng thu nhập không chính xác so với 

thu nhập thực nhận trong năm. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Trong kỳ báo cáo đã và đang xử lý 14 vụ việc, với 43 đối tượng, trong đó, 

có 10 vụ, với 29 đối tượng mới thụ lý giải quyết trong kỳ; 04 vụ, với 14 đối 

tượng của kỳ trước chuyển sang. 

3.1. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự 

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

3.2. Phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, 

kiểm toán: Không. 

3.3. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành 

vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 01 vụ. 

3.4. Phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: 13 vụ việc tham nhũng 

được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. 

3.5. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi 
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theo dõi, quản lý; theo đó đã xem xét, xử lý 14 vụ án tham nhũng, trong đó 05 

vụ đã xét xử xong; 09 vụ đang điều tra. 

3.6. Kết quả xử lý tài sản tham nhũng:  

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện trong kỳ:  

+ Tiền là 3.632 triệu đồng;  

+ Đất đai: Không. 

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: 1.255 triệu. 

3.7. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Không. 

- Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang 

vị trí khác: các trường hợp bị phát hiện tham nhũng đều bị khởi tố: Không. 

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu khi để xảy ra tham nhũng: Không. 

4. Phòng, chống tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài Nhà nước 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước.  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi nhằm khuyến khích cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, 

ngăn ngừa tham nhũng. 

5. Việc tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Quy chế số 04/QC-UBND-UBMTTQ 

ngày 05/10/2020 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc 

phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về PCTN.  

Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tham gia PCTN; kịp thời xem 

xét và chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh của công 

dân đối với sai phạm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ công vụ; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố cáo về 

bảo vệ người tố cáo nói chung và người tố cáo, phản ánh hành vi tham nhũng 

nói riêng. 

Nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, 

đoàn thể và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến và thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đến các tầng lớp 

Nhân dân. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG 

Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh không quá phức tạp; số lượng tiền, 

tài sản tham nhũng không lớn, số đối tượng tham nhũng bị phát hiện, xử lý 
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không nhiều; tuy nhiên vẫn xảy ra việc tham nhũng trên một số lĩnh vực, các 

hành vi này đã kịp thời được phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN đã được các cấp, các ngành triển 

khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022; các biện pháp phòng ngừa được triển 

khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tại các đơn vị, góp phần hạn chế 

phát sinh tham nhũng.  

Các hành vi tham nhũng phát sinh đã được kịp thời xử lý, các vụ án 

tham nhũng nhanh chóng được điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định 

của pháp luật; góp phần răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức trong việc thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, tránh các 

hành vi tham nhũng.  

2. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về 

PCTN nói riêng chưa được thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên 

truyền chưa phong phú, đa dạng, chất lượng chưa cao. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra giám sát nội 

bộ phát hiện ngăn chặn tham nhũng tiêu cực, lãng phí còn hạn chế. 

Chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong công tác 

phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Các loại báo cáo liên quan đến công tác PCTN nhiều, thời điểm lấy số liệu 

không thống nhất do đó việc tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo gặp nhiều khó 

khăn và mất nhiều thời gian.  

2.2. Nguyên nhân 

Những tháng đầu năm 2022, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên đán, tình 

hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định diễn biến phức tạp nên 

ảnh hưởng nhiều đến công tác tập huấn, truyên truyền, phổ biến pháp luật nói 

chung và pháp luật về PCTN nói riêng.  

Lực lượng làm công tác thanh tra tại các sở, ngành, huyện, thành phố 

mỏng trong khi đó thường chỉ được đào tạo theo từng chuyên ngành nhất định 

do đó chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra nói chung và công tác phát 

hiện tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra nói riêng còn hạn chế. 

Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ các cơ quan, đơn vị nhằm ngăn 

chặn phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực chưa được làm thường xuyên; chất 

lượng, hiệu quả chưa cao. 

Công tác phòng, chống tham nhũng chưa được các Doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài nhà nước quan tâm đúng mức. 
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên 

chức; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

đã xây dựng.  

3. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm 

chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong 

công tác PCTN; kịp thời xử lý, giải quyết các đơn tố cáo, phản ánh liên quan 

đến tham nhũng. 

4. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong khu vực ngoài Nhà nước thực hiện 

các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

5. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối 

hợp chặt chẽ với Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy Ban Kiểm tra huyện ủy, thành 

ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của 

MTTQ trong công tác PCTN; trong đó, tập trung phối hợp trong công tác kiểm 

soát tài sản thu nhập, trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin về tham nhũng, 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tham nhũng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
Để báo cáo 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công TTĐT của tỉnh Nam Định; 

- Trang TĐTT của Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 
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