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Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022 

 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Công tác lãnh đao, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, 

ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của 

cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về phòng, 

chống tham nhũng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã luôn quan tâm, lãnh 

đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là 

PCTNTC). Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp 

bách, vừa thường xuyên, lâu dài. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã đưa ra nhiều giải 

pháp, thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, kết 

hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tham nhũng, 

tiêu cực. Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

(từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022) được thể hiện trong việc ban hành 

nhiều văn bản quan trọng1, cụ thể:  

                                                 
1 Một số văn bản quan trọng như: Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh thực 

hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch hành động 

thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ 

án tham nhũng; Kế hoạch số 215/KHUBND ngày 01/10/2021 khắc phục những hạn chế qua kết quả 

chấm điểm công tác PCTN năm 2019; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2022; Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

PCTN năm 2022; Kế hoạch số 08/KHUBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành 

động số 37-KH/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hoá về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW 

ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị; Quyết định 294/QĐUBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh 

Thanh Hóa; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Quyết định số 2561/QĐ-

UBND ngày 25/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập 
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Trong kỳ, đã ban hành 22 văn bản, gồm: 03 báo cáo; 11 kế hoạch; 02 

quyết định; 06 công văn. Ngoài ra, nhiều văn bản đã được ban hành để chỉ đạo 

các ngành, các cấp tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất các chuyên đề về PCTN,  

tiêu cực.  

Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã ban hành:  

+ Số văn bản mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật PCTN: 321 văn bản. 

+ Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn 

bản hướng dẫn thi hành: 42 văn bản. 

Các tổ chức thanh tra trong toàn tỉnh chủ động thực hiện kế hoạch thanh 

tra pháp luật về PCTN gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ngành trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.  

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến 

lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ chương trình, công 

tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/5/2022 của Hội nghị lần thứ 

5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại phiên họp ngày 30/5/2022, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng 

PCTNTC tỉnh, gồm 15 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, làm Trưởng ban; Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy căn cứ Quy 

định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản có liên quan để 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Quy chế làm 

việc của Ban Chỉ đạo; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; 

xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và quyết định phân công nhiệm vụ 

các thành viên Ban Chỉ đạo, gắn với chức trách, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách. 

 Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTNTC về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và 

công tác giám định, định giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tự kiểm tra, báo cáo kết quả về tình hình, kết quả 

thực hiện; làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC 

do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự 

đảng,  Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về 

PCTNTC làm Trưởng đoàn.  

                                                                                                                                                         
năm 2022; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 19/10/2022 khắc phục những tồn tại hạn chế qua kết quả 

chấm điểm công tác PCTN năm 2020.  
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Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ 

chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện các yêu 

cầu về công tác PCTNTC trong phạm vi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định 

pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Thông qua công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu các quy định của pháp 

luật, các sở, ngành, địa phương đã tham mưu cho UBND các cấp và các cơ quan 

có thẩm quyền triển khai sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật như: Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, 

Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Thanh tra năm 2010, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo, Đề án “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng”; đóng góp ý 

kiến đề xuất Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, Ban Tiếp dân cấp huyện giữ nguyên 

thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện; rà soát, đề xuất sửa đổi các luật liên 

quan đến quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, kiểm tra chuyên ngành giúp giảm 

chi phí không chính thức, giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy 

chính quyền, thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp phát triển. 

Ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

454/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

bãi bỏ trong lĩnh vực PCTN, giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.  

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong 

công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan 

chuyên trách về phòng, chống tham nhũng  

- Về tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm: Thực hiện Luật PCTN năm 

2018 và yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã phân 

công Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCTN; 

phân công các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp chịu 

trách nhiệm triển khai thực hiện các giải pháp PCTNTC theo quy định của pháp 

luật, theo đó các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh đều phân công 

Thanh tra (nơi có tổ chức thanh tra), các bộ phận chuyên môn, CCVC tham mưu 

thủ trưởng triển khai thực hiện công tác PCTNTC.  

- Tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách: Ban Nội chính Tỉnh 

uỷ đã chủ trì, tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần (vào thứ năm) với các ngành 

trong khối nội chính của tỉnh để nắm bắt tình hình, tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ 

đạo công tác nội chính và PCTN; Thanh tra tỉnh có phòng Thanh tra chống tham 

nhũng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về PCTN; 

Công an tỉnh có thành lập Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí của ngành; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có Phòng thực hành quyền công tố 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế và chức vụ, tham mưu theo 



4 

 

dõi các vụ án về tham nhũng. 

Nhìn chung, các ngành Nội chính, Công an, Kiểm sát, Thanh tra, căn cứ 

hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy 

PCTN, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác PCTN. Tuy 

nhiên, đây không phải là các cơ quan chuyên trách về PCTN nên còn nhiều bất 

cập trong hoạt động. Quan hệ phối hợp trong công tác PCTN giữa các cơ quan 

ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, thông qua việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài 

liệu, kinh nghiệm đã góp phần nâng cao chất lượng, nhận thức và hành động của 

cán bộ, công chức trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biển chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp 

luật về PCTN được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị; 

các lớp tập huấn; trong các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị; thông qua tiếp công 

dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông qua hoạt động hòa giải; trợ giúp pháp lý; 

các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể; thông qua các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, hội thi; phát trên hệ thống truyền hình, truyền thanh; in ấn; phát hành 

tài liệu... Qua đó,  đã phổ biến các quy định của pháp luật và phản ánh tình hình 

thực hiện pháp luật về PCTNTC, biểu dương những việc làm tích cực, những 

nhân tố mới trong PCTNTC, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như ý 

thức đấu tranh PCTNTC trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tỉnh.   

Thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2021, Nghị định số 

134/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 

21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật PCTN năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND 

ngày 24/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 

183 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN, đạt 131% so với cùng kỳ năm 2021, 

với 11.455 lượt người tham gia; số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật PCTN 

được xuất bản là 6.539 tài liệu; trong kỳ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với 

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc thi báo cáo viên, 

tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh đã 

mời các báo cáo viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, 

Thanh tra Bộ Tài chính và giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 

tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân; 

xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, PCTN năm 2022 cho toàn thể cán bộ công 

chức Thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh và Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra UBND các huyện, thị xã, 

thành phố.  



5 

 

Ngoài ra, thông qua các chuyên trang, chuyên mục Báo Thanh Hóa, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về 

PCTNTC cũng được nhân rộng để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được biết, 

nắm bắt và thực hiện. Trong kỳ, đã phát sóng 180 tin, bài vào thứ 3 hằng tuần (1 

chuyên đề/tuần) tuyên truyền về công tác PCTN và 45 tin bài (1 chuyên 

đề/tháng) tuyên truyền về công tác thanh tra, giải quyết KNTC. Ngoài ra, 6 

tháng và cuối năm có tin bài đánh giá toàn diện về sơ kết, tổng kết công tác 

thanh tra, giải quyết KNTC và PCTNTC. 

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

quan, tổ chức, đơn vị 

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh 

bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách TTHC 

đảm bảo quy định của Luật PCTN và Luật tiếp cận thông tin về hình thức công 

khai: công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử 

dụng đất; công khai tài chính; công khai về đấu thầu các công trình, dự án có 

nguồn vốn từ NSNN; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ 

nhiệm và quản lý cán bộ; công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công 

việc, công khai các TTHC…trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 

website của đơn vị, địa phương, niêm yết tại nơi làm việc, cung cấp số điện 

thoại đường dây nóng tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan 

chức năng tham gia theo dõi, giám sát. 

Đối với công tác tổ chức, cán bộ: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp 

tỉnh và UBND cấp huyện đã công khai minh bạch đảm bảo các nội dung, gồm: 

(1) Công khai phân bổ Chỉ tiêu biên chế; (2) Công khai thông tin tuyển dụng 

hàng năm của cơ quan, đơn vị; (3) Công khai quy hoạch cán bộ; (4) Công khai 

thông tin luân chuyển, điều động; (5) Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB,CC,VC 

và (6) Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát hàng năm (nếu có) về việc bổ nhiệm 

cán bộ. 

Đối với lĩnh vực tài chính ngân sách: UBND các cấp và các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND cấp tỉnh đã công khai đầy đủ các nội dung sau: (1) Số liệu dự 

toán ngân sách năm, quyết toán ngân sách (kể cả ngân sách bổ sung) được công 

khai theo quy định; (2) Số liệu dự toán kinh phí năm, quyết toán năm của các 

đơn vị dự toán và (3) Kết quả  thanh tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến 

nghị của  thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị (nếu có). 

Đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên: UBND cấp huyện và các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh đã công khai đầy đủ các nội dung sau: (1) Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; (2) Kế hoạch, 

kết quả giao đất, cho thuê đất; (3) Kế hoạch, kết quả thu hồi, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư; (4) Kế hoạch, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác 

tài nguyên khoáng sản và (5) Các khoản thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, 
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khoáng sản. 

Đối với lĩnh vực giáo dục: Các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi 

quản lý của UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công khai, bao gồm: (1) 

Việc công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ; (2) 

Công khai các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính; (3) Công khai thực 

hiện cam kết chất lượng đào tạo. 

Trong đầu tư công, UBND tỉnh đã cụ thể hóa và minh bạch tiêu chí phân 

bổ vốn đầu tư công; ban hành Công văn số 6524/UBND-THKH ngày 29/5/2019 

về việc tăng cường thực hiện công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, chỉ đạo quyết liệt đấu thầu qua mạng năm 2019 và lộ trình áp dụng 

đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025; ban hành nhiều văn bản về chấn chỉnh 

công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, 

vi phạm trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động 

mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 

24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu 

thầu; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua 

sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước... 

Đối với lĩnh vực mua sắm công: UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND cấp tỉnh đã công khai đầy đủ các nội dung sau: (1) Kế hoạch, 

chương trình đầu tư, mua sắm công; (2) Danh mục dự án đầu tư, mua sắm công; 

(3) Việc thực hiện đầu tư, mua sắm công và (4) Báo cáo kết quả thực hiện, kết 

quả đầu tư... 

Trong kỳ, có 501 cơ quan, đơn vị, tổ chức được kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức.  

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

- Trong kỳ, các đơn vị trong tỉnh đã ban hành mới 483 văn bản; sửa đổi, bổ 

sung 88 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn. 

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nhà nước tiếp tục thực hiện 

phân cấp, phân quyền, khoán định mức; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện nhà nước 

và công tác tổ chức cán bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động ban hành tiêu chí đánh 

giá, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm 

sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tài sản nhà nước.  

- Về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các cơ quan hành chính, 

chức năng đã tự tiến hành 59 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện 18 vụ vi 

phạm các quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn với 26 người; xử lý hành 
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chính 10 người. Tổng giá trị các vi phạm về chế độ định mức tiêu chuẩn là 

566.480.000 đồng (đã thu hồi). 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

 Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực 

hiện quy tắc ứng xử đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2019 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, 

tham nhũng trong hoạt động công vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức trong cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Trong kỳ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã triển khai xây 

dựng, thực hiện và niêm yết công khai quy tắc ứng xử của CBCCVC tại trụ sở 

làm việc đảm bảo đúng quy định và phù hợp với đặc thù từng ngành, nghề, lĩnh 

vực. Thông qua việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của 

CBCC, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trong tỉnh 

Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát tại đơn vị, phát hiện các trường hợp cán 

bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

phải xử lý vi phạm, cụ thể: Số cuộc tự kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử 

111 cơ quan. Không phát hiện được người vi phạm trong ứng xử của người có 

chức vụ, quyền hạn. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn 

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện 

pháp thi hành Luật PCTN, coi đây một biện pháp để thực hiện ngăn chặn, phòng 

ngừa tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.  

Trong kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 607 

người nhằm phòng, ngừa tham nhũng, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2021. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

- Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính:  

Công tác cải cách hành chính được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm 

chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao Chỉ 

số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành 



8 

 

cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai, minh bạch các 

TTHC theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh 

bạch để giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh 

nghiệp; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ Bưu chính công ích; cho phép người dân thanh toán không dùng tiền 

mặt bằng nhiều phương thức khác nhau.  

- Kết quả áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý:  

Ngày 10/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã ban hành Nghị 

quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển 

đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 

4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 và nhiều chương trình, kế hoạch khác nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ở cả 3 

trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số... Nội dung trên được tất cả các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện. Tất cả các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều triển khai ứng dụng phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành để chuyển văn bản hoàn toàn trên môi trường 

mạng (không dùng văn bản giấy) trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan, có 

100% văn bản đi và đến được thực hiện trên môi trường mạng; triển khai cấp 

phát thiết bị ký số cho tổ chức và cá nhân (lãnh đạo); sử dụng thư điện tử công 

vụ cho 100% CBCCVC.  

- Về số liệu:  

+ Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc thông qua việc ban hành, áp 

dụng số TTHC công với 18.743 thủ tục, trong đó số TTHC công được áp dụng 

mức độ 3 và 4 là 12.455 thủ tục. 

+ Số TTHC yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở 

lên là 113 lượt thủ tục.  

+ Số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền 

mặt là 18 cuộc. Không phát hiện vi phạm.  

+ Hầu hết các sở, ngành, cấp huyện đã thực hiện việc trả lương và các 

khoản thu nhập cho tất cả cán bộ, công chức thông qua thẻ ATM. 

+ Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đạt 95%. 

+ Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng: 

41.914.737 triệu đồng.   
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e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn 

Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản đôn đốc các cấp, các ngành, các 

cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập. Theo đó, các 

đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn các CBCC kê khai, 

công khai đầy đủ theo quy định. 

Căn cứ chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã 

tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TSTN của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi kiểm soát của Thanh tra tỉnh, báo 

cáo Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tại các báo cáo theo định kỳ.  

Kết quả tổng hợp như sau:  

+ Số người đã thực hiện kê khai: 22.496 người/22.496 người phải kê khai 

tài sản trong năm (đạt 100%); 

+ Số lượng bản kê khai TSTN lưu giữ tại cơ quan, tổ chức: 22.496 bản 

(đạt 100%);  

+ Đã thực hiện công khai 22.496 bản (đạt 100%) bằng các hình thức: 

Niêm yết công khai tại cơ quan nơi đối tượng làm việc là 10.123 bản (chiếm 

45%) và công khai tại cuộc họp là 12.373 bản (chiếm 55%). 

Ngày 08/7/2022, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 248/TTCP-C.IV về 

định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; theo đề nghị của Chánh Thanh 

tra tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 

2022 tại 05 đơn vị, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao 

thông và vận tải; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp. Thanh tra tỉnh đã chủ trì, 

phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lựa chọn bốc 

thăm ngẫu nhiên 58 đối tượng là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công 

chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai hằng năm tại 05 Sở để tiến hành xác 

minh TSTN, đã ban hành Kết luận xác minh TSTN theo đúng quy định.  

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

a) Kết quả 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 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát các 

tập thể, cá nhân của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trong năm 

2020, qua công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thanh tra, phát 

hiện 01 vụ việc tại Trường THPT Nông Cống III, kế toán đã có dấu hiệu tội 

phạm tham ô tài sản. Năm 2021, vụ việc này, đã được chuyển đến Công an tỉnh 

thụ lý, giải quyết. Năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự đối với các bị cáo có liên quan.  
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- Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp xây dựng chương trình giám sát 

công tác PCTNTC ở các đơn vị, địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

của HĐND tỉnh tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề; tập trung giám sát việc 

thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các Nghị quyết về đầu tư phát 

triển, giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất đai, công tác thi hành luật và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua các đợt giám sát, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp phát hiện những bất cập trong 

cơ chế, chính sách, những yếu kém, tồn tại trong quản lý điều hành, thực thi 

pháp luật để kiến nghị các cấp, các ngành khắc phục và phòng ngừa tham nhũng. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp gửi các kiến nghị của cử tri và nhân 

dân tới Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, kiến nghị tới Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tích cực chủ 

động thực hiện và phối hợp tuyên truyền pháp luật về PCTN, vận động nhân dân 

thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tích cực giám sát việc đầu tư phát triển 

của cộng đồng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc xử lý các vụ tiêu cực 

tham nhũng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc 

xây dựng thể chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN và giám sát việc thực 

hiện. Đã tiến hành giám sát việc tiếp dân của Chủ tịch HĐND, UBND cùng cấp; 

giám sát việc công khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách, tuyển dụng, thuyên chuyển 

và xử lý cán bộ, công chức có vi phạm; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ 

tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Mặt 

khác, tổ chức nhiều hòm thư ở các địa phương để nhân dân tham gia tố cáo phát 

hiện tiêu cực tham nhũng để kiến nghị tới các cơ quan chức năng giải quyết. 

Trong kỳ, chưa phát hiện được vụ việc có tham nhũng, tiêu cực.  

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ 

việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán:  

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra đã tổ chức triển khai 

thực hiện công tác thanh tra phục vụ nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, kết quả 

như sau: 

- Thanh tra hành chính: Các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 503 

cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 36 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, 

triển khai mới 467 cuộc. Kết quả thực hiện, đã ban hành kết luận 345 cuộc.  

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm: 134.010,13 triệu đồng và 3.447 

m2 đất; kiến nghị thu hồi 124.241,41 triệu đồng (đã thu 121.178,36 triệu đồng, 

đạt 97,5%), kiến nghị khác 9.768,72 triệu đồng. Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ 

Trong đó: 

+ Thanh tra tỉnh triển khai 114 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên các lĩnh 

vực, đã kết thúc thanh tra và ban hành kết luận 94 cuộc, phát hiện vi phạm về 

kinh tế phải xử lý 124.965,11 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 121.814,69 triệu 
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đồng (đã thu 119.752,43 triệu đồng, đạt 98,3%.); chuyển cơ quan điều tra 01 vụ 

(Dự án nhà ở sinh thái FLC do Công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư); 

kiến nghị khác 3.150,42 triệu đồng. 

+ Thanh tra các sở, ngành triển khai 20 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, đã 

kết thúc thanh tra và ban hành kết luận 11 cuộc; phát hiện vi phạm về kinh tế 

phải xử lý và kiến nghị thu hồi 78,72 triệu đồng, đã thu 75,54 triệu đồng. 

+ Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai 369 cuộc thanh tra 

hành chính, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách và ĐTXD tại 

các xã, quản lý thu chi tài chính tại các trường, đã ban hành kết luận 240 cuộc. 

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 8.966,3 triệu đồng và 3.447 m2 

đất. Kiến nghị thu hồi 2.348 triệu đồng (đã thu 1.350,39 triệu đồng, đạt 58%) và 

3.447 m2 đất; kiến nghị khác  6.618,3 triệu đồng. 

- Thanh tra chuyên ngành: Thanh tra các sở ngành triển khai 839 cuộc 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (37 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang, 

802 cuộc triển khai trong kỳ), đã ban hành kết luận 288 cuộc, tiến hành thanh 

tra, kiểm tra 1.950 cá nhân và 1.637 tổ chức.  

Qua thanh tra phát hiện 609 cá nhân, 481 tổ chức có vi phạm, số tiền vi 

phạm 17.940,8 triệu đồng (trong đó cá nhân 1.904,8 triệu đồng, tổ chức 16.036 

triệu đồng); kiến nghị thu hồi 5.280,7 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 12.660,1 

triệu đồng. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 291 tổ chức, 324 cá nhân; 

xử phạt vi phạm hành chính 7.652,58 triệu đồng, trong đó tổ chức 5.007,18 triệu 

đồng, cá nhân 2.645,4 triệu đồng. 

c) Kết quả xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp 

Đã giải quyết 5.795/6.343 đơn (tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước), đạt 91,36%. 

* Về giải quyết khiếu nại: 

Đã giải quyết 893/990 vụ, đạt 90,2% (trong đó: Ban hành quyết định giải 

quyết khiếu nại 674 vụ; ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 219 

vụ, thông qua đối thoại, giải đáp chính sách pháp luật, công dân rút đơn khiếu 

nại); còn 97/990 (9,8%) vụ mới giao xác minh đang trong thời hạn, các cơ quan 

chuyên môn đang tập trung xác minh giải quyết theo quy định. Trong 674 vụ 

việc đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và đối thoại, giải đáp chính 

sách pháp luật, có: 72 vụ khiếu nại đúng (chiếm 10,68%); 65 vụ khiếu nại có 

đúng có sai (chiếm 9,64%); 537 vụ khiếu nại sai (chiếm 79,68%). 

 Qua giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nhà nước 38,3 triệu đồng; trả lại 

cho tập thể, cá nhân, công dân 5.452 triệu đồng và 7.923m2 đất, bảo vệ quyền lợi 

cho 29 cá nhân; 05 người bị xử lý kỷ luật (cán bộ, công chức, viên chức). Nội 

dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, 
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giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; việc cấp 

Giáy CNQSD đất; tranh chấp đất đai; đòi lại đất cũ hoặc nhà đất do Nhà nước đã 

quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất 

trước đây; khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách BHXH, chính sách người 

có công, bình xét hộ nghèo. 

* Về giải quyết tố cáo: 

Đã giải quyết 101/111 vụ, đạt 91%. Trong 101 vụ đã giải quyết, có: 11 vụ 

tố cáo đúng (chiếm 10,9%); 10 vụ tố cáo đúng một phần (chiếm 9,9%); 80 vụ tố 

cáo sai (chiếm 79,2%). Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi cho Nhà nước 

364.000.000 đồng; trả lại cho cá nhân 23,8 triệu đồng; tổng số tổ chức bị xử lý 

là 2, tổng số cá nhân bị xử lý hành chính là 14 người (trong đó: có 11 cán bộ, 

công chức, viên chức). Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý 

đất đai, cấp đất trái thẩm quyền, cấp sai diện tích đất, sai hiện trạng đất, chuyển 

quyền sử dụng đất không đúng quy định; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài 

chính, đầu tư xây dựng; tố cáo cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, lợi dụng 

chức vụ trong khi thi hành công vụ; tố cáo hành vi vi phạm quy chế dân chủ 

trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện nghiêm túc các quyết định xử 

lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền. 

* Về kiến nghị, phản ánh: Đã xử lý, giải quyết 4.801/5.173 vụ (đạt 

92,8%) trong tổng số vụ việc kiến nghị, phản ánh phải xử lý, giải quyết. 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: 

Không.  

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong phạm vi 

theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương 

* Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin 

- Tổng thụ lý tin báo: 32 tin, trong đó: số cũ 08 tin; số mới 18 tin; phục 

hồi 06 tin. 

- Giải quyết: 28 tin, gồm: khởi tố vụ án 15 tin (trong đó 14 tin khởi tố về tội 

tham nhũng chức vụ, 01 tin khởi tố về tội lừa đảo); không khởi tố vụ án hình sự 01 

tin; tạm đình chỉ 11 tin (Lý do: chờ kết luận giám định); chuyển đi 01 tin. 

- Còn lại: 04 tin (tỉnh: 02 tin; huyện 02 tin) đang trong thời hạn giải quyết. 

* Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 

- Tổng thụ lý: 27 vụ, 60 bị can; trong đó: số cũ: 10 vụ, 22 bị can; số mới: 

14 vụ, 29 bị can; phục hồi: 01 vụ, 05 bị can; nhận trả hồ sơ điều tra bổ sung của 

Viện kiểm sát: 02 vụ, 03 bị can; nhận trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án: 01 

vụ, 01 bị can; nhập vụ án: 01 vụ, 0 bị can. 

- Giải quyết: 16 vụ, 23 bị can, gồm: kết thúc điều tra đề nghị truy tố 10 

vụ, 18 bị can; đình chỉ: 01 vụ 0 bị can (Lý do: hành vi không cấu thành tội 
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phạm); tạm đình chỉ 04 vụ, 05 bị can; chuyển giải quyết theo thẩm quyền: 01 vụ, 

0 bị can. 

- Còn lại đang điều tra: 11 vụ, 37 bị can.  

Kiểm sát viên thụ lý vụ án tiếp tục kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra 

của Điều tra viên đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tập trung nghiên cứu, 

đánh giá tài liệu điều tra mới thu thập để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra chính 

xác, phù hợp nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan của các vụ án và đẩy nhanh 

tiến độ giải quyết án.   

* Kết quả giải quyết án tại Viện kiểm sát nhân dân 

- Tổng thụ lý: 14 vụ, 27 bị can; trong đó: số cũ: 02 vụ, 03 bị can; số mới: 

10 vụ, 19 bị can; phục hồi: 01 vụ, 04 bị can; Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 

vụ, 01 bị can.  

- Giải quyết:  12 vụ, 24 bị can; trong đó: truy tố chuyển Tòa: 09 vụ, 17 bị 

can; tạm đình chỉ: 01 vụ, 04 bị can; Trả hồ sơ điều tra bổ sung: 02 vụ, 03 bị can. 

- Còn lại: 02 vụ, 03 bị can. 

* Kết quả giải quyết tại Tòa án nhân dân 

- Tổng thụ lý: 18 vụ, 47 bị cáo. Trong đó: Án cũ: 08 vụ, 29 bị cáo; Án 

mới: 09 vụ, 17 bị cáo; Viện không chấp nhận trả HSĐTBS: 01 vụ, 01 bị can. 

- Giải quyết: 14 vụ, 38 bị cáo. Trong đó: Xét xử: 12 vụ, 36 bị cáo; Trả 

HSĐTBS: 02 vụ, 02 bị can. 

- Còn lại: 04 vụ, 09 bị cáo. 

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng 

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát tỉnh, trong kỳ báo cáo kết quả xử lý tài 

sản tham nhũng (số liệu đến 15/9/2022) cụ thể như sau:  

- Số tiền phải thu hồi: 66.132.554.000 đồng và 53.267,63 m2 đất. 

+ Số cũ: 57.036.496.000 đồng; 

+ Số mới: 9.096.058.000 đồng;  

- Số tiền đã thu hồi: 2.372.746.000 đồng. 

+ Thu giai đoạn điều tra: 1.814.338.000 đồng;  

+ Thu giai đoạn truy tố: Không 

+ Thu ở giai đoạn xét xử: 1.500.000 đồng; 

+ Thu hồi trong giai đoạn thi hành án: 556.908.000 đồng.  

- Số còn phải thu hồi: 63.759.808.000 đồng và 16.351 m2 đất 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 
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- 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: 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. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài nhà nước 

Các tổ chức tín dụng đã thực hiện việc xây dựng văn hóa kinh doanh lành 

mạnh, không tham nhũng; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm 

soát nội bộ; thực hiện tốt về công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích và 

đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

Trong kỳ, số tổ chức tín dụng được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật PCTN là 09 tổ chức; không có đơn vị bị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 

PCTN. 

5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp, cơ quan 

báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ 

chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ 

chức mình thực hiện quy định của pháp luật về PCTN. Xem xét kiến nghị của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát 

hiện và phòng ngừa tham nhũng; xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh 

nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên yêu 

cầu; phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị 

- xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác 

PCTN theo quy định của pháp luật như: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo ở cơ sở; giám sát CCHC, nhất là việc giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết 

TTHC, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tham gia tổ chức và giám sát hoạt động 

tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; giám 

sát việc công khai các kết luận thanh tra... phối hợp với cơ quan báo chí, Đài 

phát thanh truyền hình tỉnh đưa tin bài, chuyên trang chuyên mục tích cực tuyên 

truyền, phản ánh những hành vi, hiện tượng tiêu cực, góp phần cung cấp thông 

tin xử lý các vụ việc, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN và kết quả thực hiện Công ước 

Liên Hợp Quốc phòng chống tham nhũng (UNCAC), đến nay cho thấy, về cơ 

bản các mục tiêu, giải pháp lớn của chiến lược đã được Đảng, Chính phủ chỉ đạo 

thực hiện tại nhiều văn bản như: Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành 



15 

 

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; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đề án Văn hóa công vụ ban hành kèm 

theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

Trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã tập trung triển khai, chỉ đạo đồng bộ đến các cơ quan hành chính 

đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác PCTN… góp phần ngăn chặn, 

từng bước đầy lùi tham nhũng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững 

mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính vì nhân dân 

phục vụ. UBND tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao, cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài; tăng 

cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực PCTN; hằng năm tổ chức các cuộc gặp gỡ, 

trao đổi kinh nghiệm về PCTN với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; các 

đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc xây dựng tiêu chuẩn ISO để áp dụng 

trong hoạt động của đơn vị, địa phương mình, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng 

cường PCTN. 

7. Kết quả chấm điểm PCTN cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch khắc phục 

các chỉ số thành phần thấp về PCTN cấp tỉnh năm 2019, 2020 

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản: Công văn số 

1362/TTCP-C.IV ngày 10/8/2021 và Công văn số 1462/TTCP-C.IV ngày 

31/8/2022 về việc công bố Điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) năm 2019 và 2020 của tỉnh Thanh Hóa (năm 2021 chưa có thông báo 

kết quả). Căn cứ hồ sơ, tài liệu minh chứng, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà 

soát, đánh giá báo cáo tự đánh giá của địa phương, cụ thể: Điểm đánh giá công 

tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thanh Hóa năm 2019 đạt 70,12/100 

điểm, năm 2020 đạt 71,38/100 điểm (nằm trong nhóm các tỉnh có điểm số cao 

về công tác PCTN so với cả nước).  

Trên cơ sở thông báo kết quả chấm điểm PCTN và chỉ đạo của Thanh tra 

Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch số 125/KH-UBND 

ngày 01/10/2021 về khắc phục những tồn tại hạn chế qua kết quả chấm điểm 

công tác PCTN năm 2019 và Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 19/10/2022 

khắc phục những tồn tại hạn chế qua kết quả chấm điểm công tác PCTN năm 

2020 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt, có 

hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực quản lý; khắc phục các tồn tại, hạn 
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chế về điểm số thành phần thấp qua kết quả chấm điểm, nhằm nâng cao chất 

lượng, kết quả công tác PCTN trên địa bàn, nâng cao điểm số PCTN của tỉnh 

cho những năm tiếp theo. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG  

1. Đánh giá tình hình 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của địa 

phương 

Tình hình tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh, với sự vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị, công tác PCTN tiếp tục được tăng cường, tham nhũng được 

kiềm chế, từng bước được ngăn chặn. Với sự quyết tâm và cố gắng của cả hệ 

thống chính trị, kết quả công tác PCTN bước đầu đạt được những kết quả quan 

trọng; cấp uỷ, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

nhà nước của tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, tăng 

cường hoạt động kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện xử 

lý các hành vi tham nhũng; các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố và đưa 

ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, góp phần nâng 

cao kỷ cương pháp luật, củng cố lòng tin trong nhân dân. 

 - Công tác PCTN luôn được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đã mang lại hiệu 

quả tích cực và hết sức quan trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

PCTN được triển khai, thực hiện thường xuyên, phương pháp tuyên truyền 

phong phú; nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo, thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả; nhiều vụ việc tham nhũng được chỉ đạo xử xý kịp thời, 

nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình, nâng 

cao uy tín của đảng, của nhà nước đối với nhân dân.  

Công tác PCTN tiếp tục được các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh 

tích cực triển khai, thực hiện. Các hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai 

đồng bộ ở hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã 

hội công khai, minh bạch, dân chủ. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về 

PCTN ở chính quyền cấp tỉnh đã được thực hiện tương đối đồng đều và toàn 

diện. Các địa phương đã triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo từ Trung ương, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ 

thể; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN được đẩy 

mạnh, thực hiện đồng bộ, có kế hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác PCTN được 

thực hiện tốt. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa đã được triển khai thực 

hiện tương đối đồng bộ những giải pháp công khai, minh bạch; cải cách hành 

chính đáp ứng yêu cầu. Các biện pháp phát hiện, xử lý tham nhũng đã được triển 

khai, các biện pháp phát hiện tham nhũng được triển khai đồng bộ, nhiều hành 
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vi tham nhũng đã được phát hiện, xử lý, việc thu hồi tài sản tham nhũng và xử lý 

trách nhiệm người đứng đầu đã được chú ý trong xử lý tham nhũng.  

b) So sánh tình hình với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước 

Tình hình tham nhũng tham nhũng được kiềm chế, từng bước được ngăn 

chặn nhưng về cơ bản vẫn diễn ra ở mức độ phức tạp, phổ biến và ngày càng 

tinh vi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiệu lực pháp luật trong mọi 

lĩnh vực nói chung và lĩnh vực PCTN nói riêng từng bước được nâng lên; ý 

thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị được đề cao; tình hình dư luận xã hội, tâm tư, hành động của đại bộ phận 

cán bộ, công chức và nhân dân đồng tình, ủng hộ công tác PCTN. 

2. Dự báo tình hình tham nhũng 

Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, có biểu hiện tinh vi hơn và 

khó phát hiện, bên cạnh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc thì 

tình hình tham nhũng vẫn chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, 

nhạy cảm như quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng tài 

chính, vốn, tài sản công; xuất hiện tham nhũng trong việc thực hiện xã hội hóa, 

tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo kê cho xã hội đen, buôn lậu, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. 

Các hiện tượng tham nhũng nêu trên diễn ra song hành với hiện tượng 

tham nhũng vặt là thách thức nghiêm trọng, cần phải được nhận diện chính xác, 

thấu đáo làm cơ sở cho nhiệm vụ, giải pháp PCTN tập trung vào các vấn đề xây 

dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm PCTN, triệt tiêu điều kiện, cơ hội phát 

sinh tham nhũng; tăng cường giáo dục đạo đức liêm chính nhằm lành mạnh hóa 

các quan hệ xã hội và PCTN. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương 

- Công tác PCTN tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện và đạt kết quả tích cực. 

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tiếp tục được tăng 

cường, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm về thực hiện pháp luật 

PCTN trong cán bộ, công chức và nhân dân. 

- Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, thực 

hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, góp phần thực hiện nhiệm 

vụ PCTN; đã phát hiện, kết luận và xử lý thu hồi nhiều sai phạm về kinh tế; các 

tổ chức, cá nhân sai phạm đều xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.  
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- Các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân đã kịp thời điều 

tra, khởi tố, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường phối hợp trong 

việc xử lý các vụ án tham nhũng. Một số vụ việc có hành vi tham nhũng đã kịp 

thời được điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, củng cố lòng 

tin trong nhân dân. 

- Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được quan tâm, công tác 

tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú; các biện pháp 

phòng ngừa được thực hiện đồng bộ hơn; công tác phát hiện, xử lý các hành vi 

tham nhũng thực hiện nghiêm minh, kịp thời. 

- Với sự quyết tâm và cố gắng của cả hệ thống chính trị, kết quả công tác 

PCTN bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục 

tiêu về PCTN; cấp uỷ, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nhà nước của tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, 

tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện 

xử lý các hành vi tham nhũng; các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố và 

đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, góp phần 

nâng cao kỷ cương pháp luật, củng cố lòng tin trong nhân dân. 

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ 

trước hoặc cùng kỳ năm trước 

Hầu hết các chỉ tiêu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, xử lý tham nhũng trong cơ quan đơn vị, tổ chức, đơn vị, 

đặc biệt là trong hoạt động, điều tra, truy tố, xét xử, đều đạt tỉ lệ cao hơn.  

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, 

chống tham nhũng 

Với những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, 

căn cứ bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, UBND tỉnh tự đánh giá hoàn 

thành tốt công tác PCTN năm 2022. 

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công 

tác phòng, chống tham nhũng 

a) Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại 

Kết quả thực hiện công tác PCTN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương chưa thật sự đồng đều; tình trạng này phản ánh thực chất về nhận thức 

và biện pháp tổ chức thực hiện công tác PCTNTC giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương có sự khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là 

do kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham 

nhũng ở các địa phương còn có sự khác biệt. 

Về công tác quản lý nhà nước về PCTNTC được triển khai tương đối 

đồng đều, mức độ đáp ứng yêu cầu khá cao nhưng vẫn bộc lộ những vấn đề cần 

phải giải quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương mới chỉ triển khai thực 

hiện chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh, những chỉ đạo xuất phát từ thực tiễn của địa 



19 

 

phương chưa rõ nét, cho thấy sự chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo đối với 

công tác PCTN còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

đã được quan tâm, tổ chức thực hiện nhưng chưa thực sự sáng tạo, các đánh giá 

hiệu quả tác động của hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về PCTNTC 

chưa thực sự cao.  

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đầy đủ, tuy 

nhiên, việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động vẫn còn hạn chế, 

diễn ra ở một số đơn vị, địa phương, đó là: việc công khai trong phạm vi hẹp, 

chậm công khai, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài 

sản công, đấu thầu, công tác quy hoạch, lập dự án. Công tác thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tuy đã có những chuyển 

biến nhưng vẫn còn hạn chế, số vi phạm phát hiện được còn chưa thể hiện đúng 

tình hình thực tế. 

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát 

xung đột lợi ích tuy đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện nhưng trên 

một số lĩnh vực, hiệu quả công tác này còn chưa thực sự chuyển biến; qua công 

tác thanh tra, kiểm tra và qua phản ánh của dư luận, cử tri và báo chí cho thấy, 

còn nhiều trường hợp thực hiện quy tắc ứng xử chưa nghiêm, có biểu hiện 

“nhóm lợi ích”, móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà 

nước và doanh nghiệp; tình trạng người có chức vụ, quyền hạn “bảo kê”, bao 

che cho các hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra... Bên cạnh đó, CBCCVC lợi 

dụng vị trí công tác, lợi dụng sơ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để nhũng 

nhiễu, gây phiền hà nhằm vụ lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người 

dân, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. 

Chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, 

nhiều vi phạm về quản lý xây dựng thực hiện các công trình, dự án, vi phạm 

pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm 

được xử lý, ngăn chặn. Thông qua việc rà soát, kiểm tra, thanh tra các vụ việc 

được Chủ tịch tỉnh giao cho thấy, thanh tra chuyên ngành chưa kịp thời phát 

hiện, chưa nghiêm túc, kiên quyết trong xử lý và ngăn chặn vi phạm của tổ chức, 

cá nhân thuộc lĩnh vực của ngành phụ trách. 

Phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn là khâu yếu trong công tác PCTN. 

Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng thông qua giải quyết tố cáo hiệu quả 

thấp, nhìn chung việc phát hiện tham nhũng ở các địa phương chủ yếu qua công 

tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử cũng như qua phát hiện của báo chí, qua dư 

luận xã hội. 

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan 

Hệ thống cơ chế, chính sách về PCTNTC còn chưa thật đồng bộ, trên một 

số lĩnh vực còn sơ hở, chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của đời sống kinh tế 
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xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tính hiệu quả trong việc thực hiện 

pháp luật PCTNTC chưa cao.   

Tác động của mặt trái cơ chế thị trường và những tiêu cực xã hội đã ít 

nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận CBCCVC. 

- Nguyên nhân chủ quan 

Tại một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện công tác PCTNTC. Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế 

hoạch cụ thể trong việc tự kiểm tra nội bộ về công tác PCTNTC.  

Công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra giám sát trên một số lĩnh 

vực vẫn còn lõng lẻo, sơ hở, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng. 

Một số ít cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong 

quản lý, cơ chế, chính sách, lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vụ lợi. 

Trình độ năng lực chuyên môn của một số cán bộ công chức làm công tác 

thanh tra, kiểm tra tại các tổ chức thanh tra trong tỉnh chưa đồng đều, còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ (đặc biệt là Thanh tra cấp huyện), dẫn 

đến chất lượng một số cuộc thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về 

PCTNTC 

Căn cứ vào các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng 

dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, 

chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tiếp tục triển khai, 

thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; Nghị định số 134/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ; nhận diện hành vi tham nhũng và tăng cường 

xử lý, ngăn chặn có hiệu quả xử lý nghiêm tình trạng “nhũng nhiễu”, tiêu cực, 

tham nhũng vặt, nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và 

doanh nghiệp theo Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công điện 724/CĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, kiểm soát tài 

sản, thu nhập; Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTN, tiêu cực thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại 

phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo; Công văn số 1602-CV/BNCTW ngày 

25/01/2022 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện kết luận của đồng chí 

Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị về công tác giám 

định, định giá tài sản; hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp 

luật về PCTNTC do Chính phủ và Thanh tra Chính phủ ban hành và chỉ đạo việc 

thực hiện trên địa bàn tỉnh.  
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2. Trong việc quản lý nhà nước về công tác PCTNTC 

Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương bằng 

những chương trình, hành động cụ thể nhằm thể hiện quyết tâm chính trị của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác PCTNTC, ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Trung 

ương, quy định pháp luật về PCTN, nhất là việc cụ thể hóa các chương trình, kế 

hoạch thực hiện Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC nhằm tác động, 

chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của CBCCVC, người lao động 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. 

Theo dõi, đôn đốc, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đơn vị cấp tỉnh triển 

khai thực hiện với các nội dung, hình thức mới đã được triển khai, đảm bảo việc 

nhận thức pháp luật về PCTNTC với nhận diện những hành vi nhũng nhiễu, gây 

phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, “tham nhũng vặt” tại từng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.   

Tích cực phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể 

trong việc phát hiện tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phát hiện 

tham nhũng thông qua việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ 

quan chức năng, giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát 

công tác PCTNTC tại địa phương. Cần có sự tổng kết, đánh giá việc thực hiện 

các biện pháp PCTNTC cũng như các chế độ chính sách còn tạo “kẻ hở” cho 

tham nhũng.  

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về 

lối sống, đạo đức cho CBCCVC; chú trọng giáo dục về bản lĩnh chính trị, kỷ 

luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức liêm chính, ý thức tự phê bình và phê 

bình; tự giác trong rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, giữ gìn phẩm chất, xây 

dựng đoàn kết nội bộ... thực hiện việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy. 

3. Trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

Đẩy mạnh 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 
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không dùng tiền mặt; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó nhiều giải pháp đã được các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua, 

nay tiếp tục phát huy và tập trung thực hiện đẩy mạnh CCHC ở địa phương theo 

hướng cụ thể, hiện đại và hiệu quả bằng việc ban hành, công bố TTHC đặc thù, 

TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tối đa thủ tục hành chính; 

chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nghiêm cấm 

CBCCVC có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực; kiểm tra hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm nhằm hướng tới nền công vụ sẵn 

sàng định hướng tới người dân, doanh nghiệp.  

 Người đứng đầu các cấp chính quyền 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. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự giác chấp 

hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

về PCTNTC, lãng phí; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực 

hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu 

tranh với tham nhũng, lãng phí; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân 

và người thân tham nhũng, lãng phí.  

Từng bước thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua việc kê khai, minh 

bạch tài sản hàng năm cũng như chủ động hơn nữa trong việc thực hiện xác 

minh tài sản thu nhập của CBCC trên địa bàn khi có biến động bất thường theo 

hướng tăng cường tính tự giác, chủ động và có những chế tài nghiêm khắc khi 

để xảy ra sai phạm.  

4. Trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân và giải quyết đơn thư tố cáo, qua đó để giải quyết những tâm tư 

nguyện vòng của người dân, nắm được thông tin quan trọng trong phát hiện 

tham nhũng; theo tổng hợp báo cáo, việc tự kiểm tra để phát hiện tham nhũng 

của một số cơ quan, tổ chức đơn vị hầu như không có, chủ yếu qua dư luận xã 

hội, đơn thư tố cáo, báo chí phản ánh hoặc khi cơ quan chức năng thực hiện việc 

kiểm tra mới phát hiện. 

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra hàng 

năm theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh; 

tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và PCTNTC; các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, 

kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác PCTNTC tại đơn vị mình; 

chú trọng công tác quản lý kinh tế, tài chính, thực thi chính sách, pháp luật và 

những lĩnh vực nhạy cảm ở từng ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là những lĩnh vực, 

công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Nghiêm túc xem xét, xử lý 
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trách nhiệm người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ 

để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng thuộc quyền quản lý.  

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát chấn chỉnh để từng bước 

nâng cao hiệu quả việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phân cấp quản lý, CCHC, cải cách thể 

chế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, đảm bảo tính minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong việc thực hiện các chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, chuyển đổi vị trí 

công tác, việc tặng quà, nộp lại quà tặng tại các cơ quan, đơn vị; kiểm soát tài 

sản thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ quyền hạn; tăng 

cường việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý để phát huy hiệu quả 

phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp của CBCCVC ở từng cơ quan, đơn vị, chú trọng quy định những việc 

không được làm liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong công tác PCTN, lãng phí; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy 

định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, 

khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định 

chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để 

đánh giá cán bộ, công chức. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; 

nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực để PCTNTC. 

Các cơ quan chức năng như: Thanh tra, Ủy ban kiểm tra, Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân, Tòa án nhân dân tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham 

nhũng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý, sử dụng đất đai, xây 

dựng cơ bản, tài nguyên, khoáng sản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà 

nước; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện chính sách xã hội,... ngăn chặn, 

xử lý nghiêm những biểu hiện "lợi ích nhóm", doanh nghiệp "sân sau"; kiên 

quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý 

nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. 

Tăng cường thông tin rộng rãi về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết những 

vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

tại các đơn vị, địa phương. 

5. Trong việc thu hồi tài sản tham nhũng 

Thông qua tổng hợp báo cáo cho thấy, tỷ lệ thu hồi tài sản bị thiệt hại, thất 

thoát trong các vụ án tham nhũng vẫn đạt thấp. UBND cấp tỉnh cần công khai 

các khoản cơ quan chức năng đã thu hồi được ở mỗi vụ án để nhân dân biết và 

giám sát. 
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Việc lãng phí trong khu vực công là rất lớn, bởi vậy cần rà soát và phải có 

chế tài nghiêm khắc buộc người thực hiện tham nhũng, lãng phí phải bồi hoàn 

lại cho nhà nước. 

Thực hiện tốt cơ chế giám sát, xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước 

gắn liền với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc trong 

việc thu hồi tài sản tại các vụ án tham nhũng bị phát hiện.  

Thực hiện tốt, đồng bộ, nhất quán các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

nêu trên với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm gắn 

với thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, 

quốc phòng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới công tác đấu tranh PCTNTC 

trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường chỉ đạo thực hiện, tiến tới ngăn chặn 

và từng bước đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

6. Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị 

- xã hội trong công tác PCTN 

- Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với MTTQ các cấp và các tổ chức 

chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, các thành viên tổ chức mình thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN, cùng với MTTQ lựa chọn ngẫu nhiên 

người được xác minh tài sản thu nhập. 

- Xem xét kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên về các biện 

pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; giải quyết kịp thời những kiến 

nghị của doanh nghiệp và người dân do MTTQ và các tổ chức thành viên yêu cầu; 

tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan Nhà nước và 

việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBKT Tỉnh uỷ (p/h); 

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ (p/h); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (p/h);  

- Công an tỉnh (p/h); 

- Viện KSND tỉnh (p/h); 

- Tòa án nhân dân tỉnh (p/h); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                                                                                         Biểu số: 01/PCTN 

         

KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022 

 (Số liệu từ ngày 01/11/2021 đến 31/10/2022) 

 
                                     

  

MS NỘI DUNG ĐVT SỐ LIỆU 

  CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT     

1 
Số VB ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN 

Văn 

bản 
321 

2 
Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật 

PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Văn 

bản 
42 

3 
Số văn bản được bãi bỏ để thực hiện Luật PCTN và 

các văn bản hướng dẫn thi hành 

Văn 

bản 
0 

  
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT VỀ PCTN 
  

 

4 
Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng được tổ chức 
Lớp 183 

5 
Số lượt CBCCVC, nhân dân tham gia các lớp tập 

huấn, quán triệt pháp luật về PCTN 

Lượt 

người 
11.455 

6 
Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống 

tham nhũng được xuất bản 

Tài 

liệu 
6.539 

  
PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
  

 

  
Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức 

và hoạt động 
  

 

7 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức 

và hoạt động 

CQ, 

TC, 

ĐV 

501 

8 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm 

quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt 

động 

CQ, 

TC, 

ĐV 

0 

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

9 
Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được 

ban hành mới 

Văn 

bản 
483 

10 
Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

Văn 

bản 
88 

11 
Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
Cuộc 59 
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12 
Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ 
Vụ 18 

13 
Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ 
Người 26 

14 
Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ đã bị xử lý hành chính 
Người 10 

15 
Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ đã bị xử lý hình sự 
Người 0 

16 

Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ được kiến nghị thu hồi và bồi thường (tiền Việt 

Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt 

Nam) 

Triệu 

đồng 
566.480.000 

17 
Tổng giá trị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã 

được thu hồi và bồi thường 

Triệu 

đồng 
566.480.000 

  
Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn 
  

 

18 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc 

thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn 

CQ, 

TC, 

ĐV 

111 

19 
Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng 

xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý 
Người 0 

20 Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị Người 0 

21 
Giá trị quà tặng đã được nộp lại (tiền Việt Nam + 

ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) 

Triệu 

đồng 
0 

22 Số người bị xử lý do có vi phạm vì xung đột lợi ích Người 0 

23 

Số người bị xử lý do có vi phạm về việc kinh doanh 

trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi 

giữ chức vụ 

Người 0 

  
Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn 
  0 

24 
Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị 

trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng 
Người 607 

  
Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 
  0 
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25 
Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng tại Cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Thủ 

tục 
18.743 

26 
Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức 

độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thủ 

tục 
12.455 

27 
Số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh 

nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên 

Lượt 

thủ tục 
113 

28 
Số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán 

không dùng tiền mặt 
Cuộc 18 

29 
Số vụ phát hiện vi phạm trong việc thực hiện thanh 

toán không dùng tiền mặt 
Vụ 0 

30 
Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử 

liên ngân hàng (1) 

Triệu 

đồng 

41.914.737  

 

31 Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán (2) % 95 

  
Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn 
  

 

32 
Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong 

kỳ 
Người 10.121 

33 Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập Người 58 

34 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê 

khai tài sản, thu nhập 

CQ, 

TC, 

ĐV 

05 

35 
Số người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát 

tài sản, thu nhập 
Người 0 

35.1 
Số người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không 

trung thực 
Người 0 

35.2 
Số người bị kỷ luật do có vi phạm khác về kiểm soát 

tài sản, thu nhập 
Người 0 

  
PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG 

TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
   

36 
Tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong kỳ 

báo cáo 
Vụ 14 
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37 
Tổng số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát 

hiện trong kỳ báo cáo 
Người 29 

  
Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 
   

38 
Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác 

kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 
Vụ 0 

39 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 
Người 0 

40 
Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự 

kiểm tra 
Vụ 0 

41 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

qua công tác tự kiểm tra 
Người 0 

42 

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt 

động chống tham nhũng trong cơ quan có chức năng 

phòng, chống tham nhũng 

Vụ 0 

  

- Trong đó số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm 

tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh 

tra 

vụ 0 

43 

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ 

quan có chức năng phòng, chống tham nhũng 

Người 0 

  

- Trong đó số đối tượng có hành vi tham nhũng được 

phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng 

trong cơ quan thanh tra 

người 0 

  Qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán    

44 

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt 

động giám sát của cơ quan dân cư, đại biểu dân cư và 

xử lý đề nghị của cơ quan dân cư, đại biểu dân cử 

Vụ 0 

45 

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại 

biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại 

biểu dân cử 

Người 0 

46 
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt 

động thanh tra 
Vụ 0 

47 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

qua hoạt động thanh tra 
Người 0 
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48 
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt 

động kiểm toán 
Vụ 0 

49 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

thông qua hoạt động kiểm toán 
Người 0 

  
Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng 
   

50 
Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng 

Vụ 

việc 
18 

51 
Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng đã được xem xét 

Vụ 

việc 
2 

52 
Số vụ tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội 

dung phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng 
Vụ 0 

53 

Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện thông 

qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi 

tham nhũng 

người 0 

  Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo    

54 
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 
Vụ 0 

55 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Người 0 

  
Qua các hoạt động khác (ngoài những hoạt động 

nêu trên, nếu có) 
   

56 
Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua các hoạt 

động khác 
Vụ 0 

57 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua các 

hoạt động khác 
Người 0 

  Qua điều tra tội phạm    

58 
Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được 

cơ quan chức năng khởi tố 
Vụ 14 

59 
Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã 

bị cơ quan chức năng khởi tố 
Người 29 
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Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham 

nhũng 
   

60 
Số người tố cáo hành vi tham nhũng được được bảo 

vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo 
Người 0 

61 Số người tố cáo hành vi tham nhũng bị trả thù Người 0 

62 
Số người đã bị xử lý do có hành vi trả thù người tố 

cáo 
Người 0 

63 
Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, 

thưởng 
Người 0 

  
XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ 

XẢY RA THAM NHŨNG 

   

64 

Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết 

luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham 

nhũng 

Người 0 

65 

Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử 

lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi 

tham nhũng 

Người 0 

66 
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý 

kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng 
Người 0 

66.1 - Khiển trách Người  

66.2 - Cảnh cáo Người  

66.3 - Cách chức Người  

  
XỬ LÝ THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ 
   

67 

Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương 

thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành 

thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ 

án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) 

Vụ 8 

68 

Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống 

kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống 

kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy 

ra trong phạm vi quản lý trực tiếp) trong đó: 

Người 27 

68.1 - Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng Người 21 
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68.2 - Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng Người 6 

68.3 - Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng Người 1 

68.4 
- Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm 

trọng 
Người 0 

69 Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính Vụ 0 

70 
Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành 

chính về hành vi tham nhũng 
Người 0 

71 
Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được 

xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý) 
Vụ  

72 
Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang 

được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý) 
Người  

  
Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng 

đã phát hiện được 
   

73 
Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác 

được quy đổi ra tiền Việt Nam) 

Triệu 

đồng 
66.132,554 

74 Đất đai m2 53.267,63 

  
Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng 

đã được thu hồi, bồi thường 
   

75 
Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác 

được quy đổi ra tiền Việt Nam) 

Triệu 

đồng 
2.372,746 

75.1 - Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp hành chính Triệu 0 

75.2 - Kết quả thu hồi tiền bằng biện pháp tư pháp Triệu 2.372,746 

76 Đất đai m2  

76.1 - Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp hành chính m2 0 

76.2 - Kết quả thu hồi đất bằng biện pháp tư pháp m2 0 
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Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng 

không thể thu hồi, khắc phục được 
   

77 
Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác 

được quy đổi ra tiền Việt Nam) 

Triệu 

đồng 
0 

78 Đất đai m2 0 

  
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI 

NHÀ NƯỚC 

   

79 

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội 

(quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) thuộc 

phạm vi quản lý 

Tổ 

chức 
113 

80 

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội 

(quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) được 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN 

Tổ 

chức 
18 

81 

Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội 

(quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN) bị xử lý 

do có vi phạm pháp luật về PCTN 

Tổ 

chức 
0 

82 
Số vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý được phát hiện 
Vụ 0 

83 
Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát hiện 
Người 0 

84 

Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã bị xử lý 

hình sự 

Người 0 

85 

Thiệt hại gây ra bởi các vụ tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam 

+ ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt 

Nam) 

Triệu 

đồng 
0 

86 

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý (tiền Việt Nam 

+ ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt 

Nam) 

Triệu 

đồng 
0 
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Biểu số: 02/PCTN 
      

DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỲ 

(Số liệu từ ngày 01/11/2021 đến 31/10/2022) 
 

 

TT Tên vụ 

Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị xảy 

ra sự việc 

Cơ quan 

thụ lý, giải 

quyết vụ 

việc 

Tóm tắt nội dung vụ việc Ghi chú 

1 Tham ô tài 

sản 

(Điều 353) 

Hợp tác xã DVNN 

Thiệu Phú, huyện 

Thiệu Hóa 

Công an 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Từ năm 2018-2020, HTX DVNN Thiệu Phú có hành 

vi lập khống hồ sơ thanh toán tiền dự án gây thiệt hại 

cho NSNN 508.762.000đ 

Giai đoạn điều tra 

2 Tham ô tài 

sản 

(Điều 353) 

Trang trại chăn 

nuôi lợn Mavin ở tổ 

dân phố Thanh 

Cao, phường Hải 

Ninh, thị xã Nghi 

Sơn 

Công an thị 

xã Nghi 

Sơn 

Khoảng 22 giờ ngày 24/5/2022, Nguyễn Minh Đức, 

Nguyễn Văn Kỳ, Bùi Thị Tài và Đinh Xuân Đức 

cùng làm việc tại Trang trại chăn nuôi lợn Mavin ở tổ 

dân phố Thanh Cao, phường Hải Ninh, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa,thuộc công ty cổ phần chăn nuôi 

Mavin có hành vi cấu kết với Lê Đình Nhật chiếm 

đoạt 50 bao cám của trang trại chăn nuôi. 

Giai đoạn điều tra 

3 Tham ô tài 

sản 

(Điều 353) 

Mỏ khai thác đá 

của doanh nghiệp 

Trần Hoàn tại xã 

Đông Quang, 

huyện Đông Sơn 

Công an 

huyện 

Đông Sơn 

Qua kiểm tra hồ sơ bán hàng của mỏ khai thác đá của 

doanh nghiệp Trần Hoàn  tại xã Đông Quang, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhận thấy từ ngày 

18/5/2021 đến 04/7/2021 bà Phạm Thị Phương (Sinh 

năm:1990, phường Quảng Thắng-TP.Thanh Hóa), kế 

toán bán hàng tại mỏ đá đã kê khai số lượng bán hàng 

bán ra nộp về doanh nghiệp ít hơn so với thực tế để 

chiếm đoạt số tiền 89.183.000đ. Sau khi phát hiện, bà 

Đã xét xử 
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Phương đã thừa nhận từ tháng 1 đến tháng 04/7/2021 

đã chiếm đoạt tiền bán hàng tại mỏ đá của doanh 

nghiệp với tổng số tiền là: 323.363.000đ). 

4 Lạm dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

chiếm đoạt 

tài sản 

(Điều 354) 

UBND xã Mường 

Lý, huyện Mường 

Lát 

Công an 

huyện 

Mường Lát  

Ngày 04/11/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Mường Lát đã tiếp nhận Báo cáo vụ việc của Đội An 

ninh Công an huyện Mường Lát, đến ngày 

05/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường 

Lát đã ra Quyết định phân công phó thủ trưởng, 

Quyết định phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra 

giải quyết nguồn tin về tội phạm và Thông báo về 

việc tiếp nhận tin báo về tội phạm số 357/CSĐT ngày 

05/11/2021 đến Viện KSND huyện Mường Lát với 

nội dung như sau: “Ngày 03/6/2021 Chủ tịch UBND 

huyện Mường Lát ban hành quyết định số 563/QĐ-

UBND về việc “phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội được hưởng hỗ trợ tiền điện theo 

quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Quý I, II của huyện Mường Lát” trong đó có 730 

hộ thuộc xã Mường Lý được thụ hưởng, thực hiện nội 

dung trên Chủ tịch UBND xã Mường Lý đã giao việc 

chi trả này cho ông Lò Văn Lặng là cán bộ chính sách 

- xã hội, đến tháng 8 - 9/2020 ông Lò Văn Lặng chưa 

thực hiện việc chi trả cho 480 hộ ở 6 bản thuộc xã 

Mường Lý và tự ký tên của các hộ dân để làm hồ sơ 

quyết toán là đã nhận tiền để chiếm đoạt số tiền 

159.060.000đ (một trăm năm chín triệu không trăm 

sáu mươi nghìn đồng) để tiêu xài mục đích cá nhân.” 

Giai đoạn truy tố 
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5 Lạm dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

trong khi 

thi hành 

công vụ 

(Điều 356) 

Trung tâm y tế Thị 

xã Nghi Sơn 

Công an 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Từ tháng 8 đến tháng 10/2021, Trung tâm y tế thị xã 

Nghi Sơn do Nguyễn Văn Thiệp làm giám đốc đã tổ 

chức lấy mẫu bênh phẩm, thu tiền xét nghiệm 

Covid19 PCR đối với cá nhân thuộc diện cách ly và 

các cá nhân có nhu cầu xet nghiệm Covid 19 nhưng 

không hoạch toán vào sổ sách kế toán, thủ quỹ của 

đơn vị thu tiền xét nghiệm mẫu đơn nhưng lại chuyển 

mẫu bệnh phẩm và đơn đề nghị làm dịch vụ mẫu gộp 

để hưởng sự chênh lệch. 

Giai đoạn điều tra 

6 Lạm dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

trong khi 

thi hành 

công vụ 

(Điều 356) 

UBND huyện Hà 

Trung 

Công an 

huyện Hà 

Trung 

Năm 2013,  Nguyễn Trung Tuyến, sinh năm 1959 và 

Lê Chí Dũng, sinh năm 1979 cùng trú tại xã Hà Lai 

có hành vi thiết lập Hồ sơ giả mạo để được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ở sai quy định tại khu 

vực Gò Xanh thuộc thôn 4 nay là thôn Mậu Yên 2, xã 

Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho ông Lê 

Xuân Thỏa, sinh năm 1981 và bà Lê Thị Thanh Nhàn, 

sinh năm 1985 cùng trú tại thôn Mậu Yên 2, xã Hà 

Lai, Hà Trung 

Đã xét xử 

7 Lạm dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

trong khi 

thi hành 

công vụ 

(Điều 356) 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hậu 

Lộc  

Công an 

huyện Hậu 

Lộc  

Khoảng cuối năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hậu Lộc đã nhận toàn bộ kinh phí khen thưởng 

năm học 2019 - 2020 của UBND huyện thưởng cho 

các giáo viên và các trường học, trong đó có cá nhân 

ông Trịnh Quang Huy, SN: 1979, trú tại thôn Hậu, xã 

Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Giáo viên trường THCS 

Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc), nhưng đến tháng 10/2021 

vẫn không cấp phát cho ông Huy cùng các giáo viên, 

nhà trường trên địa bàn huyện được khen thưởng theo 

Giai đoạn điều tra 

(Tạm đình chỉ) 
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quy định. 

8 Lạm dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

trong khi 

thi hành 

công vụ 

(Điều 356) 

UBND xã Ngọc 

Phụng, huyện 

Thường Xuân. 

Công an 

huyện 

Thường 

Xuân 

Quá trình hỗ trợ tiền lũ lụt năm 2017, Vũ Ngọc Nam, 

sinh năm 1972, trú tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường 

Xuân (thời điểm đó là chủ tịch xã Ngọc Phụng) đã 

chỉ đạo cho Lê Văn Cường, sinh năm 1984, trú tại 

thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân 

là cán bộ địa chính xã và Lưu Hoài Mai, sinh năm 

1958, trú tại thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng là 

trưởng thôn Xuân Thắng, lập khống hồ sơ, nâng 

khống số lượng thiệt hại do lũ lụt gây ra để rút tiền từ 

ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước 

200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). 

Giai đoạn điều tra 

9 Lạm quyền 

khi thi hành 

công vụ 

(Điều 357) 

UBND xã Thiệu 

Thành, Thiệu Hóa 

Công an 

huyện 

Thiệu Hóa 

Giai đoạn 2011-2012 một số cán bộ xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa đã có hành vi bán đất trái thẩm 

quyền cho 03 hộ dân, với tổng số tiền 115.000.000 

đồng (Một trăm mười năm triệu đồng). Ngoài ra có 

07 hộ dân phải nộp thêm tổng số tiền 54.000.000 

đồng (Năm mươi tư triệu đồng) để hợp lý hóa đất dư 

thừa khi làm lại giấy CNQSDĐ. Ngày13/9/2021, Cơ 

quan CSĐT công an huyện Thiệu Hóa ban hành 

quyết định số 02/CSĐT tạm đình chỉ giải quyết 

nguồn tin. Ngày 27/3/2022, Cơ quan CSĐT công an 

huyện Thiệu Hóa ban hành quyết định phục hồi số 

01/QĐ-CSĐT.Kết luận giám định thiệt hại ban đầu là 

185.200.000 đồng. 

Giai đoạn điều tra 

10 Thiếu trách 

nhiệm gây 

Khu phố 7, phường 

Bắc Sơn, thị xã 

Công an thị 

xã Bỉm Sơn 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh nguồn tin về 

tội phạm của ông Phạm Ngọc Thời, sinh năm 1954, 

Giai đoạn điều tra 
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hậu quả 

nghiêm 

trọng 

(Điều 360) 

Bỉm Sơn trú tại khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Bà Hoàng Thị Nga - 

nguyên Trưởng khu phố 7, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và những người liên quan 

có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc 

làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho một số hộ dân tại khu phố 7, phường Bắc Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. 

11 Lợi dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

chiếm đoạt 

tài sản 

(Điều 355) 

Công an xã Hợp 

Thành, Triệu Sơn 

Công an 

tỉnh 

Ngày 28/3/2022, Công an xã Hợp Thành nhận được 

tin báo đánh bạc đã tiến hành bắt giữ và yêu cầu các 

đối tượng tham gia đánh bạc nộp phạt 20.000.000 

đồng/01 người để xử lý nội bộ. Tổng số tiền đưa trực 

tiếp cho công an xã là 108.000.000 đồng. 

Chuyển Tối cao 

giải quyết theo 

thẩm quyền 

12 
Lợi dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

trong khi 

thi hành 

công vụ 

(Điều 356) 

Dự án Hạc Thành 

Tower 

Công an 

tỉnh 

Quá trình giao đất, xác định giá đất cho công ty Sông 

Mã tại khu đất số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện 

Biên. Ngày 29/01/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban 

hành QĐ 389/QĐ UBND giao đất cho công ty Sông 

Mã, đến ngày 23/12/2013 ban hàng QĐ số 4562/QĐ-

UBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà 

nước của Công ty Sông Mã nhưng vẫn áp dụng đơn 

giá đã xác điịnh từ ngày 02/11/2009, gây thiệt hại 

55.870.162.500 đối với ngân sách nhà nước. 

Giai đoạn điều tra 

13 

Lợi dụng 

chức vụ 

quyền hạn 

trong khi 

UBND huyện 

Thường Xuân 

Côngtỉnh 

an 

Năm 2014, để chuyển đổi mục đích sử dụng 3.600 

m2 đất rừng sản xuất của ông Thiều Quang Thực và  

1.400 m2 đất rừng sản xuất của ông Lê Đình Bình tai 

thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân 

Giai đoạn điều tra 
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thi hành 

công vụ, 

quy định tại 

khoản 3 

Điều 356 

BLHS. 

sang đất ở nông thôn thì ông Lê Văn Khánh (nguyên 

trưởng phòng tài nguyên môi trường kiêm giám đốc 

văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai huyện 

Thường Xuân) cùng những người có liên quan đã tiến 

hành điều chỉnh quy hoạch đất đai xã Ngọc Phụng 

đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu xã 

Ngọc Phụng cho phù hợp với mục đích chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở nông thôn cho 

ông Thực và ông Bình, đã vi phạm quy định tại điều 

27 của Luật đất đai năm 2003./ Đồng thời khi xác 

định nghĩa vụ tài chính phải nộp đã áp dụng vị trí các 

tuyến đường còn lại tương ứng 100.000đ/m2  nhưng 

thực tế phải áp dụng vị trí 1 của tuyến đường liên xã 

với đơn giá đất là 400.000đ/m2 ,việc làm này trái với 

quy định theo Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy 

định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dẫn 

đến gây thất thoát ngân sách nhà nước 1,5 tỷ đồng. 

14 

Thiếu trách 

nhiệm gây 

hậu quả 

nghiêm 

trọng quy 

định tại 

khoản 1 

Điều 360 

BLHS. 

UBND thị xã Bỉm 

Sơn 

Công an thị 

xã Bỉm Sơn 

Ngày 17/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm 

Sơn thụ lý kiến nghị khởi tố của UBND thị xã Bỉm 

Sơn về việc làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm 

trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho 3 hộ gia đình (Hoàng Cát Thanh - Nguyễn Thị 

Oanh; Trương Duy Đức - Vũ Thị Doan; Nguyễn 

Vinh Quang - Trần Thị Bảy) ở Khu phố 7, phường 

Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Đang trong giai 

đoạn điều tra 

(đã nhập vụ án) 
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Biểu số 03/PCTN 

KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, KHẮC PHỤC CÁC VĂN BẢN CÒN SƠ HỞ, DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ THAM NHŨNG(*) 

((Số liệu từ ngày 01/11/2021 đến 31/10/2022) 

 

TT 
Tên, số, ngày, 

tháng, năm 

Cơ quan ban 

hành văn bản 

Nội dung sơ hở, 

dễ bị lợi dụng 

để tham nhũng 

Kết quả khắc phục 

Ghi chú Đã được khắc 

phục theo thẩm 

quyền 

Chưa khắc 

phục xong 

Nguyên nhân của 

việc chưa khắc 

phục xong 

MS 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

…        

Tổng số:        
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