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Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện các quy định
của pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí: Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2017 về tổ chức triển
khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017; Văn bản số 07/UBND-NC
ngày 06/01/2017 về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng
quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017;
Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 06/3/2017 thực hiện Nghị
quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình
hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ ngày 08/4/2017
thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục thực hiện 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; Quyết định số
802/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2017; Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 về Chương
trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Văn bản số
470/TTr-PCTN ngày 24/10/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm
2017… Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm, các cơ quan, đơn vị trong
tỉnh đã thực hiện 42 tin, bài, 25 chuyên mục, treo 126 băng zon và 28 pano về công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn
các phường, xã, thị trấn với 118 cuộc cho hơn 17.817 lượt người nghe; tổ chức tuần
hành với hơn 200 người tham gia tuyên truyền về công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí với trên 12.000 người nghe; thông qua kiểm tra các hoạt động văn
hoá và dịch vụ văn hoá đã tuyên truyền cho 52 lượt người về công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA

Năm 2017 các tổ chức thanh tra trên toàn tỉnh đã triển khai 274 cuộc thanh
tra, kiểm tra, trong đó thanh tra theo kế hoạch là 266 cuộc, thanh tra đột xuất là 08
cuộc (gồm: thanh tra, kiểm tra hành chính 100 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành 148 cuộc; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 26 cuộc), tăng 7,03% so với năm
2016 (274/256). Đã kết thúc 235 cuộc, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 24.399,6
triệu đồng; kiến nghị xử lý và kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân để
xảy ra sai phạm. Cấp có thẩm quyền đã có kết luận, quyết định thu hồi 6.908,3 triệu
đồng; yêu cầu giảm trừ thanh toán, quyết toán, giảm trừ dự toán, trả lại cá nhân, các
quỹ và xử lý khác 17.491,3 triệu đồng. Đã thu hồi được 6.517,9 triệu đồng (đạt tỷ
lệ 94,3%); xử lý kỷ luật 10 cá nhân (08 khiển trách, 01 cảnh cáo, 01 buộc thôi
việc). Hoạt động thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các
lĩnh vực đối với 1.983 tổ chức, cá nhân với số tiền 2.985,9 triệu đồng, đã nộp được
2.824,9 triệu đồng. Thanh tra tỉnh và thanh tra một số huyện đã ban hành 13 văn
bản đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra trước
năm 2017, kết quả đã thu hồi được 590,0 triệu đồng qua đôn đốc.
UBND tỉnh tổ chức tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn toàn
tỉnh theo đúng Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính
phủ; ban hành một số văn bản để chỉ đạo hoạt động thanh tra như: Văn bản số
464/UBND-NC ngày 25/5/2017 về việc tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau
thanh tra và công tác báo cáo, nhập số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia;
Văn bản số 468/UBND-NC ngày 27/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh
tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp...
III TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC
HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí
1.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện
nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, các
lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và nhân dân như: Công khai thủ tục
hành chính, công tác tổ chức cán bộ, công khai quản lý sử dụng ngân sách, tài sản
công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, chi; chế độ định mức, tiêu chuẩn; công
khai trong cấp giấy phép, trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử
dụng đất… Các nội dung công khai được thực hiện dưới nhiều hình thức: Công
khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; công bố tại cuộc họp; niêm yết công khai
tại trụ sở làm việc; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
có liên quan; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
UBND tỉnh đã công khai báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí trên cổng thông tin điện tử theo quy định; các cơ quan được giao nhiệm vụ thực
hiện công tác phòng, chống tham nhũng đều đã công khai và duy trì hoạt động
thường xuyên của số điện thoại “đường dây nóng”, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp
nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng.
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1.2. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết
định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của
cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;
Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Chính phủ ban hành Quy
chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 06/4/2017 thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND
tỉnh; một số huyện đã tiến hành các cuộc thanh tra công vụ đối với phòng, ban trực
thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn. Qua đó đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm
việc của công chức, viên chức, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán
bộ, công chức trong giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó
khăn cho doanh nghiệp và công dân.
1.3. Việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ,
công chức, viên chức
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị
định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ,
công chức. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển
đổi vị trí công tác; trong năm đã chuyển đổi vị trí công tác được 184 cán bộ, công
chức (trong đó cấp huyện: 150 công chức; cấp sở, ngành 34 cán bộ, công chức).
1.4. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập
Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về
minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của
Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu
nhập; UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc kê
khai, công khai bản kê khai theo quy định. Kết quả năm 2016 trên địa bàn tỉnh có
62/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản đã thực hiện kê khai
tài sản, thu nhập, với số người đã kê khai 9.109/9.119 người, đạt tỷ lệ 99,89%, các
trường hợp chưa kê khai đều có lý do chính đáng; chưa có trường hợp nào phải xác
minh, kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
1.5. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về định mức, tiêu chuẩn làm cơ sở
để tổ chức thực hiện như: Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016
quy định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn
định ngân sách năm 2017-2020; Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày
22/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở
địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp
năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020; Quyết định số
07/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về việc quy định mức hỗ trợ đối với công
chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 quy định hệ số điều chỉnh giá
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đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 về việc Quy định mức giá
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 Quy định mức trợ
cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai
nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai
nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
32/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi
trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND
ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định
hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn
nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
39/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử
dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 40/2017/QĐUBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn; Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…; các
đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn đều thực hiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung
Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành
và phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.
1.6. Việc thực hiện cải cách hành chính trong quản lý, điều hành hoạt
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 về xây
dựng, thực hiện Đề án Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020;
Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 công bố Danh mục thủ tục hành
chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công
ích trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường áp dụng công
nghệ trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải
quyết thủ tục hành chính. Đến nay, các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và hầu
hết các xã, phường, thị trấn đã thực hiện ứng dụng Văn phòng điện tử trong giải
quyết công việc. Các cơ quan, tổ chức đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động.
1.7. Việc thực hiện quy định cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, việc tặng
quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày
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10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; qua công tác kiểm tra, nắm tình hình trong
năm không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc dùng
công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định hoặc vì mục đích vụ lợi.
2. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí
2.1. Về phát hiện, xử lý tham nhũng
a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ, giải
quyết tố cáo
Công tác tự kiểm tra nội bộ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ
đạo thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng; trong năm, qua hoạt động tự kiểm
tra, thanh tra nội bộ và công tác thanh tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.
Qua công tác giải quyết đơn tố cáo tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát
hiện 01 trường hợp vi phạm những điều Đảng viên không được làm; đã xử lý kỷ
luật hình thức khiển trách và thu hồi số tiền chiếm dụng 10 triệu đồng.
b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng
Trong năm toàn tỉnh đã thực hiện 23 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã kết thúc 20/23 cuộc. Qua
thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra cơ bản triển khai các quy
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; tuy nhiên, việc công
khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục
quy định; nội dung kê khai tài sản thu nhập còn chưa đầy đủ thông tin; còn có
hiện tượng lãng phí trong sử dụng các nguồn kinh phí; kết quả thanh tra phát
hiện sai phạm với tổng số tiền là 748,7 triệu đồng và đã thu hồi số tiền 433,05
triệu đồng thanh toán không đúng quy định.
c) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn
vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng
Trong năm chưa phát hiện có vụ việc nào liên quan đến trách nhiệm người
đứng đầu để xảy ra tham nhũng phải xem xét, xử lý.
d) Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử
Trong năm Công an tỉnh tiếp nhận 02 đơn tố cáo hành vi tham nhũng và
hiện đang tiến hành điều tra làm rõ.
Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra xét xử công khai 02 vụ án tham
nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh cụ thể: Ngày 02/12/2016 xét xử vụ án tham ô tài
sản xảy ra tại ngân hàng AgribanK chi nhánh huyện Tràng Định, tuyên phạt
hình phạt chính đối với bị cáo Nông Thị Hiệu 20 năm tù, Nguyễn Thị Hằng 19
năm tù và Nguyễn Thị Huệ 16 năm tù về tội " tham ô tài sản", với tổng số tiền
tham ô là 7.320,7 triệu đồng; ngày 08/3/2017 xét xử vụ án tham ô tài sản và
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm phát triển quỹ
đất huyện Cao Lộc, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Pỉn 8 năm tù giam về tội "tham
ô" và bị cáo Hứa Văn Giai 24 tháng tù giam về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng", đã thu hồi 309,9 triệu đồng trong tổng số tiền tham ô là
342,3 triệu đồng của vụ án này.
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2.2. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực
a) Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước
Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước của
các cấp ngân sách cơ bản thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của pháp luật về
ngân sách nhà nước; công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo
theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với kết quả, tiến độ thực
hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng các nguồn quỹ từ ngân
sách nhà nước đều thực hiện theo quy định, cơ bản đúng mục đích, đối tượng,
tiêu chuẩn, định mức, chế độ và thực hiện trong phạm vi dự toán được giao.
Trong năm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm chi trong
quản lý hành chính số tiền 22.525 triệu đồng; tiết kiệm trong thẩm định giá mua
sắm máy móc, thiết bị, vật tư y tế với số tiền 5.620 triệu đồng.
b) Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm
việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước
Các đơn vị đã tuân thủ và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
đầu tư, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; việc đầu tư xây dựng và
mua sắm tài sản được thực hiện theo kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn và được
xác định trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Công tác thu hồi, điều
chuyển, thanh lý, bán tài sản nhà nước được triển khai thực hiện đúng trình tự,
thủ tục theo quy định.
UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công
tác, xe ô tô chuyên dùng và xe khác theo tiêu chuẩn định mức quy định, thực hiện
trình thanh lý, điều chuyển đối với những phương tiện vận tải đã hết niên hạn sử
dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng, thực hiện xử lý tài sản dự án kết thúc theo
quy định; chỉ đạo thực hiện tiết kiệm có hiệu quả trong việc sử dụng điện, xăng dầu
của các cơ quan, đơn vị.
Trong năm điều chỉnh giảm 37 xe ô tô, số xe ô tô tăng mới là 28 xe. Số xe ô
tô đến cuối năm 2017 quản lý trên địa bàn tỉnh là 327 xe; số tiền thực hiện tiết kiệm
trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại là 107 triệu đồng.
c) Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công
vụ và công trình phúc lợi công cộng
Việc phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư được thực
hiện theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản
hướng dẫn. Thực hiện tiết kiệm ngay từ chủ trương đầu tư; đảm bảo bố trí đủ
nguồn vốn, đồng thời kịp thời thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư
nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo
giấy phép, cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết
hoặc hiệu quả đầu tư thấp.
Công tác thẩm định chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2017
theo Luật Đầu tư công được thực hiện tích cực, khẩn trương. Đã tổ chức thẩm
định, phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án với tổng mức đầu tư đề nghị thẩm
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định là 649,5 tỷ đồng, tổng mức đầu tư sau thẩm định dự án là 586,5 tỷ, giảm 63
tỷ, bằng 10%.
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành năm 2017 được
695 dự án với giá trị đề nghị quyết toán là 1.965.000 triệu đồng, giá trị quyết
toán được phê duyệt là 1.946.725 triệu đồng, giảm 18.275 triệu đồng, bằng
0,93% giá trị đề nghị quyết toán.
d) Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng tài
nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất; khuyến khích xã hội hoá đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên
tiến trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải; giải quyết tốt vấn đề nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khoáng
sản, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường.
đ) Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
trong khu vực nhà nước
Tiếp tục thực hiện đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn tại Nghị định số
36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ
cấu ngạch công chức, Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực
hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí
việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Quán triệt Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày
31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ
làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt nội
quy, quy chế về kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc của cán bộ công chức.
Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, đẩy mạnh cải cách hành
chính; tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí trong tổ chức hội nghị, hội thảo, nâng cao chất lượng các chương trình
hội thảo, hội nghị trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
e) Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
Các doanh nghiệp có vồn nhà nước trên địa bàn đã xây dựng Quy chế,
Điều lệ công khai tài chính của các doanh nghiệp; thực hiện công khai tình hình
sử dụng vốn của công ty hàng quý, từ đó có biện pháp sử dụng vốn cho quý sau
đảm bảo kịp thời cho sản xuất; năm 2017, các doanh nghiệp có vốn nhà nước
trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh
doanh số tiền 1.190 triệu đồng.
g) Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tạo
điều kiện cho việc tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh về vốn, lao động, tài
nguyên và các nguồn lực khác; khuyến khích các cá nhân, tổ chức tiết kiệm trong
tiêu dùng để dành vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các hình thức đầu tư
khác mà pháp luật không cấm. Tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và nhân
dân đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
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dân cư”, góp phần thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực
hiện việc cưới, việc tang, lễ hội với tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, đảm bảo giữ
gìn thuần phong mỹ tục của địa phương.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Trong năm 2017 công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được duy trì và có những chuyển biến tích cực.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch
công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan đơn vị mình
theo quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật
về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục
được được quan tâm thực hiện; hoạt động thanh tra đã tập trung đi vào các lĩnh vực
trọng tâm và kết hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật với thanh tra trách nhiệm;
các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đều được chỉ đạo làm rõ
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
2.1. Hạn chế, yếu kém
- Chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ hiệu
lực, hiệu quả trong việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước; một số cuộc thanh
tra tiến độ còn kéo dài; một số kết luận thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc.
- Công tác tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí
ở một số cơ quan, tổ chức đơn vị chưa thực sự được quan tâm, chú trọng; việc tự
phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ còn hạn chế. Hiệu quả công
tác phòng ngừa tham nhũng thông qua việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát thu
nhập qua việc thanh toán, trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.
- Công tác tuyền truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham
nhũng, lãng phí mặc dù đã đươc quan tâm nhưng chưa sâu rộng, nội dung, chất
lượng còn hạn chế.
2.2. Nguyên nhân
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về
thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy, người đứng đầu tại
một số cơ quan, đơn vị còn chưa kiên quyết, chưa phát huy hết vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu.
- Trình độ, năng lực, trách nhiệm một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.
- Hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi hơn; cơ chế, chính sách pháp luật
thực thi vẫn còn có bất cập.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm
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vụ công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí. Đảm bảo hoạt động thanh tra tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định của pháp
luật, có chất lượng, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao
chất lượng hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là các cơ quan làm nhiệm vụ
liên quan trực tiếp đến công dân, doanh nghiệp.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác thanh tra
Tăng cường công tác thanh tra, việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực
hiện nhiệm vụ, kế hoạch trên mọi lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc quy trình thanh
tra, kiểm tra, nhất là việc thanh tra đối với doanh nghiệp, không để xảy ra việc
thanh tra chồng chéo, một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong một năm bị thanh
tra, kiểm tra nhiều lần. Thực hiện nghiêm túc việc giám sát hoạt động của Đoàn
thanh tra. Tăng cường kiểm tra việc hực hiện các kết luận thanh tra có kiến nghị về
việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công
chức thanh tra để nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của các tổ chức thanh tra,
nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra.
2. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí
2.1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Luật Phòng, chống tham
nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Đảng, Nhà
nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh khóa XVI và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn
2016-2020; Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ ngày 08/4/2017 của Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh Thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về
việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cuờng sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các giải
pháp cụ thể liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục
tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/02/2013
của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng
cường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
2.2. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 29-KH/TU ngày
27/3/2017 của Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để
tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng,
lãng phí đến các thành viên, hội viên và nhân dân; tăng cường chỉ đạo và nâng cao
vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong các cơ
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quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích
trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
2.3. Đổi mới phương pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra,
kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực,
tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế
hoạch thanh tra về phòng chống tham nhũng năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt, trong đó chú trọng thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ
chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2.4. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp về phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình,
phát hiện tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm túc đối với các hành vi tiêu cực, tham
nhũng được phát hiện, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường công tác theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm,
tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; tăng cường phối hợp trong xử lý các vụ
án tham nhũng theo quy định.
2.5. Đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các
cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xác định
công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị là một giải pháp
phòng ngừa quan trọng.
2.6. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; phát huy vai trò của toàn xã hội
trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ
đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên, khuyến khích các tầng lớp
nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2.7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định,
tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để phục
vụ tốt công tác nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.
Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính;
- C, PCVP UBND tỉnh
các phòng: NC, TCD, TH;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng
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