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BÁO CÁO  

Tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc 

thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao 

 

Thực hiện Công văn số 912-CV/HU, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Huyện 

ủy Sa Thầy về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

và thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo; Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau:  

1. Kết quả thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đối với công tác 

PCTN, tiêu cực (PCTN, TC) ở cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

+ Giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến 30 tháng 6 năm 2022, Ủy 

ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, lồng ghép các nội dung về PCTN, tiêu cực đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện (Có phụ 1 kèm theo).  

+ Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thanh và truyền hình về 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực: đăng tải 

trên làn sóng truyền thanh, truyền hình chuyên mục liên quan đến công tác 

PCTN, tiêu cực. 

- Công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN, TC. 

+ Thực hiện các giải pháp PCTN, TC tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, 

sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

để bảo đảm công tác PCTN, TC có hiệu lực, hiệu quả;...; xây dựng và hoàn thiện 

thể chế quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức - bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị và 

thể chế về PCTN, TC theo Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đảng, 

công tác hoàn thiện thể chế PCTN, TC và hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội 

trong thời gian qua đạt được kết quả khá tích cực.  

+ Các văn bản trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội được sửa 

đổi nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ 

quan nhà nước, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng như các quy định của 

Luật tiếp cận thông tin, các quy định liên quan đến quản lý tài chính công, đấu 

thầu, vv...Việc sửa đổi một cách tổng thể các quy định pháp luật trên nhiều lĩnh 

vực góp phần tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN, TC. 

Có thể thấy rằng việc hoàn thiện thể chế PCTN,TC đã có những bước phát triển 

khá toàn diện, cơ bản, góp phần to lớn vào hiệu quả của công cuộc PCTN, TC. 
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- Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

+ Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai các quy trình, thủ tục, chế độ và trách 

nhiệm của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong công tác kiểm tra, giám sát. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham 

nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, 

tiêu cực. 

+ Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN,TC; 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN,TC bằng nhiều hình thức 

phong phú, hiệu quả; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để quán triệt nội dung các văn 

bản về PCTN,TC trong sinh hoạt Chi bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải 

gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN,TC; phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của 

pháp luật liên quan đến tham nhũng. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng 

đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ 

trách theo quy định. 

- Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; thu hồi tài sản tham 

nhũng: Thời gian qua trên địa bàn huyện chưa phát hiện hành vi tham nhũng, 

tiêu cực. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC; phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

thành viên, báo chí, truyền thông và nhân dân trong PCTN, TC. 

+ Từ năm 2013 đến nay, công tác đấu tranh PCTN, TC đã được lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể 

rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa 

mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế", được 

cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tham nhũng từng bước được 

kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với 

Đảng, Nhà nước.  

+ Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC được tăng 

cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong PCTN, TC được phát huy 

tốt hơn. 

+ Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC luôn được chỉ 

đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền triển khai quyết liệt. 
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- Công tác phối hợp trong PCTN, TC, nhất là việc thực hiện cơ chế phối 

hợp xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.  

+ Trong năm 2013 - 2022 Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thanh tra huyện 

triển khai thực hiện 38 cuộc thanh tra tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện 

(có phụ lục 2 kèm theo).   

 + Tổng số sai phạm: Trong giai đoạn năm 2013 - 2022 triển khai các cuộc 

thanh tra tại các cơ quan đơn vị đã phát hiện, thu hồi số tiền sai phạm là 

1.098.444.776 (Một tỷ, không trăm chín tám triệu, bốn trăm bốn bốn đồng, bảy 

trăm bảy sáu ngàn).  

Cụ thể các sai phạm về nguyên tắc quản lý tài chính: 

Năm 2013: 54.837.000đ, Năm 2014: 50.786.000đ, Năm 2015: 

91.092.000đ; Năm 2016: 44.323.000đ; Năm 2017: 179.661.474đ, Năm 2018: 

424.804.219đ, Năm 2019: 71.360.175đ, Năm 2020: 155.971.382đ; Năm 2021: 

11.889.000đ, Năm 2022: 13.720.526đ. 

* Đánh giá chung: Về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 

- Ưu điểm 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn 

được quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, tập trung nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

về Luật PCTN, tiêu cực. Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực; công tác thanh 

tra, kiểm tra PCTN, tiêu cực luôn được huyện chỉ đạo triển khai thực hiện quyết 

liệt. 

+ Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về PCTN,TC tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên, công chức. 

- Hạn chế 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC chưa 

nhiều, chất lượng kiểm tra, thanh tra chưa sâu. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng về cung cấp thông tin và tiến độ xử lý tham nhũng còn hạn chế. 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC vẫn 

còn một số hạn chế như thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết, phối hợp giữa các 

cấp, các ngành, địa phương. 

- Nguyên nhân 

+ Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa giám sát chặt 

chẽ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; một số cán bộ, công 

chức, công dân ngại va chạm, sợ bị trù dập, trả thù không dám cung cấp thông 

tin. 
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+ Cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, nhất là giám sát việc triển khai 

các chương trình, dự án chưa rõ nên chưa phát huy sức mạnh của nhân dân trong 

công tác giám sát nhằm phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. 

     (Phụ lục thống kê số liệu về công tác PCTN, TC kèm theo)  

2. Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường 

trực Ban Chỉ đạo 

- Ưu điểm 

+ Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TC hàng năm Ủy ban nhân dân 

huyện đã xây dựng Kế hoạch PCTN, TC của huyện, chỉ đạo các cơ quan tổ 

chức, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị xây dựng và tổ chức triển 

khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện PCTN, TC gắn với thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí; đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể của địa phương, 

góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội, cũng cố lòng tin 

trong nhân dân. 

+ Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện chú trọng công tác tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN, TC đến đội ngũ cán 

bộ, lãnh đạo chủ chốt và nhân dân trên toàn huyện; chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

kê khai, minh bạch tài sản thu nhập đúng đối tượng và thời gian quy định; theo 

dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham 

nhũng và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

  + Một số cấp uỷ đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú 

trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

  + Luật Phòng chống tham nhũng chưa ban hành được các văn bản thiết 

thực để chỉ đạo thực hiện; quá trình chỉ đạo thực hiện còn nhiều lúng túng, hiệu 

quả chưa cao. 

 3. Đánh giá, nhận xét về mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của 

Ban Chỉ đạo 

- Ưu điểm 

+ Trong những năm qua, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn huyện được 

các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Công tác 

tuyên truyền, giáo dục về PCTN đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý 

thức và trở thành hành động trong PCTN. 

  + Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang dần phát huy tác dụng, 

mang lại hiệu quả thiết thực; các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và 

xử lý kịp thời, nghiêm minh, một số vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài 

được xử lý dứt điểm.  
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+ Việc thành lập ban chỉ đạo đi vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

chuyên trách về PCTN đã giúp cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCTN có phần thuận lợi hơn, công tác PCTN 

trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực. 

- Tồn tại, hạn chế 

+ Hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ đề 

ra, chưa đạt được mục tiêu đẩy lùi hành vi tham nhũng theo Nghị quyết Trung 

ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện. 

+ Cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, nhất là giám sát việc triển khai 

các chương trình, dự án chưa rõ nên chưa phát huy sức mạnh của nhân dân trong 

công tác giám sát nhằm phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  

4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong thời gian tới. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số 

vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 

26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 

(Khóa X); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII); các Chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo, Ban Nội chính TW, Chính phủ về công tác PCTN; Nghị quyết Trung 

ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII) liên quan đến công tác PCTN; 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; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các quy 

định của Trung ương, Bộ, ngành và UBND tỉnh triển khai thực hiện năm 2022. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước về công tác PCTN trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị số 50-CT/TW ngày 07/01/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, 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 kê khai tài sản; các quy định về công khai 

minh bạch của Luật phòng, chống tham nhũng; 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… Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công theo 

Kế hoạch của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai thực 

hiện về PCTN, tiêu cực. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, 

giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp 

nhân dân. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực. Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp 

ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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cùng cấp triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTN, tiêu cực. Thực hiện tốt 

nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng 

cơ bản, tài chính - ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy 

động; quản lý đất đai, tài sản công...; 

5. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban 

Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 

đạo 

- Các cơ quan chức năng ở Trung ương nghiên cứu sửa đổi, nâng cao tính 

khả thi của một số văn bản pháp luật về PCTN, TC như: kê khai, minh bạch tài 

sản, thu nhập của cán bộ, công chức, thực hiện thí điểm cơ chế kiểm tra việc kê 

khai, tài sản, thu nhập đối với một số chức danh chủ chốt; quy định về việc 

chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức sao cho phù hợp, 

đảm bảo hiệu quả công tác của người được chuyển đổi vị trí và của cơ quan, đơn 

vị; đồng thời cần có các văn bản pháp quy quy định cụ thể về mức độ xử lý hành 

vi tham nhũng; quy định về cơ chế và biện pháp đảm bảo tính hiệu lực trong 

việc thực thi các quyết định, kết luận của các cơ quan hành chính về hành vi 

tham nhũng. 

- Nghiên cứu hoàn thiện mô hình các cơ quan chuyên trách về PCTN theo 

hướng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, quy định rõ về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm thực quyền và hoạt động có hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực và thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Huyện ủy Sa Thầy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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PHỤ LỤC 1 

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/10/2013 về việc phổ biến tuyên truyền luật phòng, 

chống tham nhũng; Công văn số 926/UBND-TH, ngày 05/7/2017 về việc triển khai thực hiện 

chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1208/UBND-TH, ngày 

31/8/2017 về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; 

Công văn số 1473/UBND-TH, ngày 17/10/2017 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra phòng chống tham nhũng; Công văn số 84/UBND-TH, ngày 20/01/2017 về việc triển khai 

nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1208/UBND-TH, ngày 

31/8/2017 về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; 

Công văn số 08/UBND-TH, ngày 04/01/2018 về việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn huyện; Công văn số 497/UBND-TH, ngày 04/5/2018 về việc 

triển khai thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng 2018; Công văn số 

984/UBND-TH ngày 23/7/2018 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 21/9/2018 về phát huy ưu điểm, khắc phục, 

khuyết điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 3, khoá X, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/5/2012 của BCH TW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn số 984/UBND-

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

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 17/04/2018 về việc ban hành Chương trình hành 

động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Kế hoạch số 1583/UBND-TH, ngày 

14/8/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngừa tiêu cực, tham nhũng 

trong hoạt động công vụ trên địa bàn huyện; Công văn số 1583/UBND-TH, ngày 14/8/2019 

của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt 

động công vụ trên địa bàn huyện; Công văn số 175/KH-UBND, ngày 08/11/2019 của UBND 

huyện về việc triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 2363/KH-UBND, ngày 

19/11/2019 của UBND huyện triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020; Kế hoạch 

số 1583/UBND-TH, ngày 14/8/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngừa 

tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 175/KH-

UBND, ngày 08/11/2019 của UBND huyện về việc triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện; Văn 

bản số 175/KH-UBND, ngày 08/11/2019 của UBND huyện về việc triển khai đề án tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 1583/UBND-TH, ngày 14/8/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện 

pháp ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn huyện; Văn bản số 

2363/KH-UBND, ngày 19/11/2019 của UBND huyện triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; Văn 

bản số 1583/UBND-TH, ngày 14/8/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp 

ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 20/KH-

UBND, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 29 

tháng 01 năm 2021 của UBND huyện kế hoạch 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 năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 28 tháng 01 năm 2021 kế hoạch triển khai 

công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 14 tháng 02 năm 2022 triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 

59/KH-UBND, ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp 

luật  quý I năm 2022;  Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật  quý II. năm 2022. 
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PHỤ LỤC 2 

Thanh tra về việc quản lý thu,chi các nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn kinh phí 

được ủy quyền làm chủ đầu tư, nguồn vốn khác tại Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện; thanh tra 

công tác quản lý thu, chi các quỹ đã vận động đóng góp tại Hội khuyến học huyện; Thanh tra 

công tác quản lý thu, chi các quỹ đã vận động đóng góp tại Hội Chữ thập đỏ huyện; Thanh 

tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn tại Trung tâm dịch vụ công 

ích huyện; Thanh tra về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn 

vốn khác tại Trường MN Hoa Hồng; Thanh ta việc chấp hành quy trình cấp phát các nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, quản lý các khoản thu, chi phí, lệ phí tại phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện; Thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện; Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 16/01/2015 của Chánh Thanh 

tra về Thanh tra Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác tại 

UBND xã Rờ Kơi; Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 8/42015 của Chánh Thanh tra về Thanh 

tra Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác tại Trường THCS 

Nguyễn Tất Thành; Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc thanh tra 

công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác tại 

trường PTDTBT TH Lý Tường Kiệt; Quyết định số 09/QĐ-TTr, ngày 15 tháng 4 năm 2016 

của Chánh Thanh tra về việc Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tại Ban 

quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện; Quyết định số 26/QĐ-TTr, ngày 10/11/2016 về việc 

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác tại Trường 

THCS Ya Xiêr, xã Ya Xiêr; Quyết định số 26/QĐ-TTr, ngày 10/11/2016 về việc Thanh tra 

công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác tại Trường THCS Ya 

Xiêr, xã Ya Xiêr; Quyết định số 03/QĐ-TTr, ngày 14/02/2017 của Chánh Thanh tra huyện về 

việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, chương trình mục tiêu Quốc gia và sử dụng nguồn 

vốn khác tại UBND xã Ya Xiêr; Quyết định số 08/QĐ-TTr, ngày 18/4/2017 của Chánh Thanh 

tra huyện về việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, chương trình mục tiêu Quốc gia và 

sử dụng nguồn vốn khác tại UBND xã Ya Ly; Quyết định số 10/QĐ-TTr, ngày 26/4/2017 của 

Chánh Thanh tra huyện về việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo và sử dụng nguồn vốn khác tại UBND xã Mô Rai; Quyết định số 

1596/QĐ-UBND, ngày 04/10/2017 về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN và các 

khoản phụ cấp đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản tại Phòng Giáo dục – Đào tạo 

(Phòng GD&ĐT) và các đơn vị trực thuộc phòng; Quyết định số 410/QĐ-UBND, ngày 

12/3/2018 về việc thanh tra công tác quản lý quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản; Quyết định số 1200/QĐ-UBND, ngày 04/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện 

thanh tra công tác quản lý ngân sách, về chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

quản lý đất đai tại UBND xã Sa Nghĩa; Quyết định 20/QĐ-TTr ngày 13/7/2018 của Thanh tra 

huyện về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn 

khác taị Đài truyền thanh, truyền hành huyện; Quyết định 29/QĐ-TTr ngày 09/11/2018 của 

Chánh Thanh tra huyện về việc Thanh tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR của Quỹ Bảo vệ 

& Phát triển rừng xã Ya Tăng; Quyết định số 27/QĐ-TTr, ngày 22/10/2018 của Chánh thanh 

tra huyện thanh tra công tác quản lý ngân sách và nguồn vốn khác tại Trường THCS Hai Bà 

Trưng; Quyết định số 31/QĐ-TTr, ngày 06/12/2018 của Chánh Thanh tra huyện về việc 

Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã Ya Ly, Ya Tăng, 

Ya Xiêr, Rờ Kơi và Sa Nhơn; Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Sa Thầy về việc thanh tra trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng tại Ban quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng huyện; Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 28/02/2019 của Chánh Thanh 

tra huyện Sa Thầy về việc Thanh tra trách nhiệm Quản lý Tài chính và sử dụng ngân sách tại 

phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Quyết định 06/QĐ-TTr ngày 28/4/2019 của Chánh Thanh 

tra huyện về việc Thanh tra Quản lý ngân sách và quản lý, sử dụng đất đai tại UBND xã Sa 

Bình; Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 31/7/2019 của Chánh thanh tra huyện tiến hành công 

bố Quyết định thanh tra công tác quản lý ngân sách và các nguồn vốn khác tại trường THCS 
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Sa Nghĩa; xã Sa Nghĩa; Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 26/8/2019 của Chánh thanh tra 

huyện về việc thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng đất tại UBND xã Sa 

Sơn; Quyết định số 15/QĐ-TTr, ngày 16/10/2019 của Chánh thanh tra huyện về thanh tra 

quản lý và sử dụng tài sản công tại Phòng GD&ĐT huyện và các đơn vị trực thuộc phòng; 

Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện tiến hành công 

bố Quyết định thanh tra quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu 

thầu thuôc chữa bệnh; Quyết định số 07/QĐ-TTr về việc Thanh tra Công tác quản lý và sử 

dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất 

Thành; Quyết định  số 09/QĐ-TTr ngày 30/9/2020 của Chánh Thanh tra huyện về việc Thanh 

tra công tác quản lý sử dụng ngân sách và các nguồn vốn khác tạo phòng Dân tộc huyện; 

Quyết định số 03/QĐ-TTr, ngày 16/01/2020 của Thanh tra huyện về việc Thanh tra trách 

nhiệm quản lý đầu tư xây dựng tại Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện ; Quyết định số 

347/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thanh tra công tác 

quản lý thu chi ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn vốn khác tại UBND xã Sa Nhơn; Quyết 

định số 644/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về 

việc thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác tại Trường 

Tiểu học - Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp xã Mô Rai; Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  thanh tra công tác quản lý thu chi ngân 

sách, quản lý và sử dụng nguồn vốn khác tại UBND xã Ya Tăng; Quyết định số 1590/QĐ-

UBND, ngày 22/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc thanh tra công 

tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác tại Trường mầm non Bình 

Minh, xã Sa Bình;Quyết định số 214/QĐ-UBND, ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác 

tại UBND xã Ya Xiêr; Quyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc Thanh tra công tác quản lý sử dụng ngân sách, và các nguồn vốn khác tại 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 
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