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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-NCKS Quảng Nam, ngày      tháng 9 năm 2022

Ngày 31/8/2022, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1445/TTCP-
C.IV về điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với 
tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thanh tra Chính phủ chấm điểm đánh giá công tác 
phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Nam năm 2020 là 60,92 điểm/100 
điểm. 

Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 
sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là đơn vị, 
địa phương) nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện 
các quy định về PCTN thời gian qua; trong thời gian đến nghiêm túc rà soát tất 
cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác PCTN nhằm cụ 
thể hóa bằng văn bản chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa 
phương một các kịp thời, đúng nội dung, trọng tâm trọng điểm. Rà soát tất cả 
các kế hoạch đã được ban hành cùng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu thực 
hiện trong năm 2022 để nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất 
cả các mục tiêu đã đề ra.

2. Đề nghị người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường 
thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác PCTN tại đơn vị, địa phương, cụ thể:

a) Về việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng

- Các đơn vị, địa phương phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ 
thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống 
nhất cao về ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị. Tập trung nghiêm cứu, 
cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về PCTN bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn 
với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”.

V/v chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại 
và tăng cường thực hiện các biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập.
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- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; đề xuất các giải pháp nhằm 
góp phần PCTN.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
thông qua các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho 
công dân và người có chức vụ, quyền hạn. Thường xuyên kiểm tra và theo dõi 
thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

b) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
- Tiếp tục triển khai thực hiện 06 giải pháp phòng ngừa theo quy định của 

Luật PCTN năm 2018 gồm: Thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của 
người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí 
công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải 
cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán 
không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan, đơn vị các quy định của pháp luật về xung đột lợi 
ích, dấu hiệu xung đột lợi ích, thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về 
xung đột lợi ích...Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động công vụ 
theo hướng ngăn chặn, phát hiện các tình huống xung đột lợi ích trong hoạt động 
công vụ và các vụ việc giải quyết tình huống xung đột lợi ích không đúng quy 
định pháp luật. Chỉ đạo việc áp dụng các biện pháp khi có căn cứ cho rằng cán 
bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không đảm bảo tính 
khách quan, đúng đắn, trung thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 
phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm kiểm soát xung đột lợi ích theo 
khoản 3 Điều 23 Luật PCTN năm 2018.

- Người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần chú ý giáo dục, rèn luyện 
đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cần chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng 
và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng theo quy định 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

c) Phát hiện, xử lý tham nhũng
Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; đẩy mạnh 

điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, giám sát, 
thanh tra ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. 
Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá 
trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo đẩy nhanh 
tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, 
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phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt 
hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm 
những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp.

d) Thu hồi tài sản tham nhũng
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Chú 
trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa 
tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng, tiêu cực có liên quan của người có hành 
vi tham nhũng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan giám định, 
định giá tài sản, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Khuyến khích người phạm 
tội tự nguyện giao nộp tài sản bất minh, bồi thường, khắc phục hậu quả trong 
các vụ án tham nhũng, kinh tế. Xử lý nghiêm minh những cán bộ có trách nhiệm 
không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản thất thoát, chiếm 
đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

3. Hằng năm, căn cứ bộ tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn của Thanh 
tra Chính phủ đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp đầy đủ các tài liệu minh 
chứng về Thanh tra tỉnh (cơ quan đầu mối tổ chức đánh giá công tác PCTN của 
tỉnh) đảm bảo đúng thời gian, nội dung nhằm mục đích quan trọng để Thanh tra 
Chính phủ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh trong việc thực hiện 
công tác PCTN. 

4. Hằng năm, căn cứ bộ tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn của Thanh 
tra Chính phủ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển 
khai thực hiện và trên cơ sở tổng hợp các thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo cáo của 
đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả đánh giá về công tác 
PCTN về Thanh tra Chính phủ theo quy định. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các đơn vị, địa phương chậm hoặc không thực 
hiện việc cung cấp tài liệu minh chứng.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:                                                                         
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục II, IV - TTCP;
- TTTU, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, HCTC, NCKS. (Thành)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky] 
Lê Trí Thanh
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