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Phan Thiết, ngày 08 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng
phục vụ kỳ họp Quốc hội Khóa XIV
Thực hiện Văn bản số 991/TTBT-P4 ngày 24/7/2017 của Thanh tra tỉnh về
việc Đề nghị báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6,
Quốc hội Khóa XIV (mốc thời gian từ ngày 01/8/2017 đến 31/7/2018); UBND
thành phố Phan Thiết báo cáo kết quả như sau:
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác
lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN:
- Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,
địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình
thức để nâng cao vai trò đồng thuận của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện
các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN. Kết quả
trong thời gian từ ngày 01/8/2017 đến 31/7/2018 toàn thành phố mở được 21
lớp/2.894 người tham gia học tập, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng,
chống tham nhũng. Tổ chức tập huấn lại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày
17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch, tài sản thu nhập và 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.
- Thành ủy và UBND thành phố ban hành 24 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo;
qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai thực
hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt
động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Các phòng, ban, đơn vị, địa phương trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện
việc công khai, minh bạch trong các hoạt động như: Thu, chi ngân sách, mua sắm
sử dụng tài sản công; thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa
liên thông; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chuyển
đổi vị trí công tác của công chức, viên chức… theo quy định. Việc công khai

được thực hiện bằng các hình thức niêm yết tại các Bảng tin của các cơ quan, đơn
vị, địa phương; có nội dung công khai bằng hình thức thông qua các cuộc họp
2.2. Việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
U N thành phố áp dụng thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chu n của
UBND tỉnh quy định; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực
thuộc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm gửi Phòng Tài chính - Kế
hoạch th m định, thống nhất để ban hành làm căn cứ thực hiện.
2.3. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng:
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt học tập
Quyết định số 64-QĐ/TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
quy chế về việc Tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức,
đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức.
2.4. Việc thực hiện quy tắc ứng xử; quy tắc đạo đức nghề nghiệp:
Các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng và ban
hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ gắn
với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đ y
mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, ngăn chặn, đ y 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 và thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền.
2.5. Việc thực hiện cải cách hành chính:
UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác
hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong
các lĩnh vực đất đai, xây dựng..., kiểm soát chặt chẽ những thủ tục mới phát sinh;
mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”; áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001- 2008. Nhân rộng ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin để
giải quyết thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp, khảo sát sự hài
lòng của cá nhân và tổ chức đối với cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục
hành chính;
Việc giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân ngày càng tiến
bộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế góp phần giáo dục, nâng cao ý
thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.
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Trong thời gian từ ngày 01/8/2017 đến 31/7/2018, toàn thành phố đ tiếp
nhận 119.143 hồ sơ các loại. Trong đó: ồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: 236
hồ sơ; Đ giải quyết: 117.274 hồ sơ (đúng hẹn 117.007 hồ sơ chiếm tỷ lệ
99,77 ; trễ hẹn 267 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,33 ); Đang giải quyết: 1.633 hồ sơ.
2.6. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:
àng năm, U N thành phố đều ban hành Kế hoạch về thực hiện chuyển
đổi vị trí công tác và luân chuyển công chức, viên chức l nh đạo năm 2017; qua
đó, chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác
đối với các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi.
Kết quả trong thời gian từ ngày 01/8/2017 đến 31/7/2018 đ thực hiện việc
chuyển đổi vị trí công tác đối với 32 người.
2.7. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:
Trong năm 2017, số người đ thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập là
657 người; 126/126 cơ quan, đơn vị, địa phương đ triển khai thực hiện kê khai,
xây dựng kế hoạch công khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; 103 cơ
quan, đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết; 23 cơ quan, tổ chức,
đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp.
Tổng số bản kê khai TSTN đ công khai: 657; tỷ lệ 100% (công khai theo
hình thức niêm yết: 560 bản; tỷ lệ 85,0%; công khai theo hình công bố tại cuộc
họp: 97 bản; tỷ lệ 15,0%).
2.8. Việc thực hiện và xử lý các sai phạm sau kết luận thanh tra:
2.8.1. Đối với Kết luận thanh tra số 375/KL-TTPT ngày 10/7/2017 về trách
nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm
công nghiệp thành phố năm 2015, 2016 và công tác quản lý đầu tư, thanh quyết
toán công trình Dự án “Nâng cấp đường giao thông giai đoạn II và hệ thống
chiếu sáng Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, thành phố Phan Thiết”:
a. Xử lý về kinh tế:
- Nội dung yêu cầu Giám đốc Trung tâm PT.CCN thành phố có biện pháp
thu hồi khoản tiền 206.898.591 đồng (đ thanh toán chi trả cho Công ty TNHH
Xây lắp điện Thái Thịnh vượt mức so với giá trị quyết toán) để hoàn trả ngân
sách Nhà nước (thuộc nguồn vốn của tỉnh).
Đến thời điểm 30/12/2017, đ thu hồi toàn bộ số tiền 206.898.591đ nộp
vào tài khoản ngân sách tỉnh tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
b. Xử lý về trách nhiệm:
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Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thành phố đ tổ chức họp kiểm
điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện khắc phục một số thiếu sót trong công tác
quản lý đầu tư, thanh quyết toán công trình dự án theo Kết luận thanh tra.
2.8.2. Đối với Kết luận thanh tra số 226/KL-TTPT ngày 08/5/2018 của
Chánh Thanh thành phố về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại
UBND phường Thanh Hải:
a. Xử lý về kinh tế:
- Nội dung xuất toán, thu hồi nộp ngân sách thành phố số tiền 5.966.250
đồng do đơn vị chi sai quy định và yêu cầu lập thủ tục nộp ngân sách số tiền
59.623.000 đồng đ thu từ các nguồn: Thu tiền tang vật 15.450.000 đồng; thu
tiền vận động nhân dân đóng góp để xây dựng công trình đường BTXM Tổ 28,
khu phố C là 34.118.000 đồng; tạm thu tiền thuế xây dựng với tổng số tiền
10.055.000 đồng (của hộ ông Nguyễn Hữu Cung: 4.055.000 đồng và hộ ông
Nguyễn Đức Hậu: 6.000.000 đồng). Đồng thời xử lý các khoản chi đ lập chứng
từ của các ban, ngành, đoàn thể phường phát sinh từ trước năm 2017 theo đúng
quy định.
Thanh tra thành phố đ ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTPT ngày
02/7/2018 yêu cầu Chủ tịch U N phường Thanh Hải chỉ đạo nộp số tiền
5.966.250 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố; các nội dung
khác đơn vị đang thực hiện.
b. Xử lý về trách nhiệm:
U N phường Thanh Hải đ tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và
thực hiện khắc phục một số thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách
theo Kết luận thanh tra.
* Các Kết luận thanh tra từ năm 2016 chưa thực hiện xong:
4.1. Đối với Kết luận thanh tra số 502/KL-TTPT ngày 02/10/2015 về việc
chấp hành pháp luật tài chính, ngân sách tại UBND phường Phú Thủy:
Đối với số tiền 149.650.000 đồng còn lại phải thu theo Quyết định số
58/QĐ-TTPT ngày 20/02/2017 của Chánh Thanh tra thành phố;
Đến thời điểm hiện nay, UBND phường Phú Thủy đ nộp 54.575.000 đồng
vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố và đang lập thủ tục nộp vào ngân
sách thành phố; số còn lại U N phường đang tiếp tục thu hồi. Do hiện nay một
số cá nhân đ chuyển công tác và nghỉ việc nên việc thu hồi gặp nhiều khó
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khăn... nên xin gia hạn thời gian nộp. Cơ quan Thanh tra đang tiếp tục đôn đốc,
yêu cầu thực hiện.
4.2. Đối với Kết luận thanh tra số 249/KL-TTPT ngày 12/5/2016 về công
tác quản lý tài chính, ngân sách tại trường Tiểu học Phú Trinh 3:
Đến thời điểm hiện nay Nhà trường đ nộp được 38.941.500
đồng/47.743.993 đồng phải thu hồi do sai phạm trong công tác quản lý tài chính.
Số tiền còn lại 8.802.493 đồng; Nhà trường có báo cáo nêu khó khăn vướng mắc
do các cá nhân phải hoàn trả lại tiền đang gặp khó khăn về tài chính, điều trị bệnh
... nên xin gia hạn thời gian nộp. Cơ quan Thanh tra đang tiếp tục đôn đốc, yêu
cầu thực hiện.
* Đối với Kết luận thanh tra số 683/KL-TT ngày 31/12/2014 về trách
nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại phường Phú Tài:
Về cơ bản U N phường Phú Tài đ khắc phục những tồn tại, thiều sót
các nội dung theo kết luận thanh tra. Riêng nội dung đối với các trường hợp
chiếm dụng, sử dụng đất do U N phường quản lý, U N phường có báo cáo
xin chủ trương xử lý các trường hợp xin thuê đất thuộc quỹ đất công do phường
quản lý và trường hợp đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 01
hộ dân. UBND thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu U N
thành phố giải quyết.
* Đối với Kết luận thanh tra số 498/KL-TTPT ngày 02/10/2015 về trách
nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham
nhũng trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chủ tịch
UBND phường Phú Thủy:
UBND thành phố chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an thành phố Phan Thiết để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh.
2.9. Xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan đơn vị do mình quản lý:
Không có trường hợp nào.
2.10. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều
hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:
- 100 cơ quan, đơn vị, phường, xã và CBCC ở thành phố được cấp hộp
thư điện tử công vụ và sử dụng thường xuyên trong công việc.
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- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO tại
các cơ quan, đơn vị.
2.11. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:
Hiện nay 100 các địa phương, đơn vị trực thuộc đ thực hiện việc thanh
toán, trả lương qua tài khoản ATM của các ngân hàng trên địa bàn thành phố.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Trong ký báo cáo đị phương không có vụ việc nào.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng.
a. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số cuộc thanh tra: Không
- Tổng số cuộc kiểm tra: 21 cuộc, về trách nhiệm của Thủ trưởng các Phòng,
ban đơn vị và Chủ tịch U N các phường, x đối với công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và PCTN.
b. Kết quả kiểm tra:
- Tại các đơn vị được kiểm tra không phát hiện có vi phạm về tham nhũng;
qua đó, đ đánh giá, biểu dương những mặt làm được; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm,
kiến nghị khắc phục về một số tồn tại như: thực hiện các giải pháp phòng ngừa
tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các
hoạt động thu, chi ngân sách và vận động thu, chi các nguồn quỹ ngoài ngân sách ở
địa phương, đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản thu nhập.
- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Các đơn vị được kiểm tra có báo cáo việc
khắc phục tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện.
5. Kết quả thực hiện những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc
thực hiện quy định về đình chỉ, tạm thời chuyển đổi vị trí công tác khác đối
với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến
tham nhũng (Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ):
Trong kỳ báo cáo địa phương không có trường hợp nào.
6. Kết quả thực hiện những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc
thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của
Chính phủ):
Trong kỳ báo cáo địa phương không có trường hợp nào.
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7. Phát huy vai trò của xã hội về công tác ph ng, chống tham nhũng:
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thành phố triển khai các nhiệm vụ phối
hợp trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập về công tác phòng, chống
tham nhũng trong hệ thống đoàn thể mình bằng nhiều hình thức; qua đó, góp
phần hạn chế vi phạm pháp luật về PCTN.
8. Đánh giá tình hình tham nhũng:
Thành phố Phan Thiết là địa bàn trung tâm, trọng điểm của tỉnh về kinh tế,
văn hóa, x hội, có nhiều dự án về quy hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển
thương mại, du lịch liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
do đó tiềm n nhiều nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thời gian qua được sự
quan tâm l nh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp tích
cực của U N thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các
Đoàn thể chính trị - x hội trong công tác tuyên truyền vận động đảng viên, cán
bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công
tác phòng, chống tham nhũng đ góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật, nhất là
vi phạm pháp luật về tham nhũng; tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định
chính trị, trật tự an toàn x hội và phát triển kinh tế - x hội của địa phương.
9. Đánh giá công tác ph ng, chống tham nhũng:
a, Ưu điểm:
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng được Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, các cơ
quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp gắn
với việc “ ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, ngăn chặn, đ y 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.
Công tác phòng ngừa được triển khai thực hiện nghiêm túc ở các cơ quan,
đơn vị, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột
xuất; tập trung làm rõ và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực; thực hiện việc kê
khai, minh bạch tài sản thu nhập theo quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện
cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả; tinh thần trách nhiệm, thái đô phục
vụ nhân dân của đa số cán bộ, công chức được nâng lên; tình trạng lãng phí của
công, lãng phí thời gian làm việc trong đội ngũ cán bộ dần dần được khắc phục.
b, Tồn tại, hạn chế:
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- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng
mức, còn xem nhẹ, đôi khi thực hiện hình thức nên kết quả chưa cao; nhận thức
của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân còn hạn chế, chưa tích cực.
Chế độ báo cáo của nhiều đơn vị, địa phương còn chưa kịp thời; công tác kê
khai, minh bạch tài sản thu nhập tuy có cố gắng nhưng còn một số đơn vị, địa
phương triển khai chậm.
10. Dự báo tình hình tham nhũng:
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng với sử chỉ đạo quyết
liệt của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường các giải pháp phòng ngừa và
phát hiện tham nhũng cộng với sự phối hợp của UBMT và các tổ chức đoàn thể
trong hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã... dự báo tình hình tham
nhũng 6 tháng cuối năm 2018 ở địa phương sẽ không có vụ việc xảy ra.
11. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế
hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng:
Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia
PCTN đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐU N ngày 10/11/2009; U N thành phố đ chỉ đạo các cơ quan, ban ngành
chức năng có liên quan triển khai các giải pháp của Chiến lược gồm: Tăng cường
tính công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách,
pháp luật nhà nước; oàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng
thực thi công vụ; oàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh
doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử
lý tham nhũng; Nâng cao nhận thức phát huy vai trò của toàn x hội trong PCTN,
về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác PCTN của địa phương.
UBND thành phố Phan Thiết báo cáo Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng
hợp./.
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