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BÁO CÁO
Về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
Kính gửi:
- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.
Thực hiện Công văn số 295/UBND-VP8 ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh
Nam Định về việc triển khai thực hiện các Đề án và một số nhiệm vụ công tác
phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2021. Trong đó có báo cáo kết
quả thực hiện Đề án: "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng giai đoạn 2019 2021”. UBND huyện báo cáo kết quả thực
hiện như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng chống
tham nhũng (PCTN) là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng
chống tham nhũng. Với quan điểm tuyên truyền PBGDPL về PCTN là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói
quen để chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN của cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện; nhằm tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN, xây dựng đạo
đức, lối sống liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa
công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng thành việc làm
thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực có hiệu quả, góp phần tích cực trong
công tác đấu tranh PCTN.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo
- Ngày 20/9/2019 UBND huyện Vụ Bản đã triển khai Kế hoạch số 95/KHUBND về việc thực hiện Chỉ thị 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.
- Ngày 16/10/2019 UBND huyện triển khai Kế hoạch số 99/KH-UBND về
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 toàn huyện. Theo Kế
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hoạch, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong việc
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Ngày 10/02/2020, UBND huyện ban hành Văn bản số 58/UBND-NV về
việc xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số
59/2019/NĐ-CP; Triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/3/2020 về việc
chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020.
- Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về
công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; UBND huyện đã triển khai Kế
hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2020; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm; đây
là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
vào thời điểm cuối năm; từ đó xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống
tham nhũng sát với tình hình thực tế trên địa bàn trong năm tiếp theo.
- Ngày 26/6/2020 UBND huyện triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND về
việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng” năm 2020.
- Ngày 30/6/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của
huyện đã ban hành văn bản số 36/HĐPHPBGDPL hướng dẫn các thành viên của
Hội đồng và UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình.
- Ngày 18/12/2020 Thanh tra huyện ban hành Văn bản số 190/BC-T.Tr về
việc Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.
- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/02/2021 về
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Trên cơ sở nội dung kế hoạch,
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của địa
phương, đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc; trong đó cần xác định rõ
các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và các biện pháp tổ chức thực hiện.
- Thực hiện Văn bản số 22/T.Tr-PCTN ngày 08/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Nam Định về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đối tượng đang
giữ vị trí công tác theo quy định tài Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 34, Luật
PCTN năm 2018. Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản
số 24/UBND-T.Tr ngày 13/01/2021 v/v kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với
các đối tượng đang giữ vị trí công tác theo quy định tài Khoản 1, Khoản 2, Khoản
3 Điều 34, Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn toàn huyện; văn bản số
147/UBND-T.Tr ngày 12/3/2021 v/v công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần
đầu đối với các đối tượng đang giữ vị trí công tác quy định tại Khoản 1,2,3 Điều
34 Luật PCTN năm 2018.
2. Kết quả triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
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2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
UBND huyện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn,
phổ biến giáo dục pháp luật mới ban hành, sửa đổi do Sở Tư pháp và các cơ quan
cấp trên tổ chức để triển khai cho các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn nghiên
cứu thực hiện.
Hội đồng PBGDPL huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn bổ sung các đầu
sách pháp luật mới ban hành. Mỗi xã, thị trấn hàng năm bổ sung 2-3 triệu đồng
để mua sắm bổ sung sách mới. Thông qua tủ sách pháp luật giúp các cơ quan,
ngành của huyện, UBND các xã thị trấn tra cứu, tìm hiểu pháp luật phục vụ công
tác ban hành văn bản QPPL, giải quyết xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật đảm
bảo thống nhất, đúng pháp luật, hạn chế những thiếu sót của các cơ quan, địa
phương trong quá trình giải quyết vụ việc.
Phòng Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho trên 200
lượt người tại các cơ quan; Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh tổ
chức tư vấn cho gần 100 lượt người ở một số xã/thị trấn; đồng thời phối hợp với
các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm
2020, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, thanh niên, cựu
chiến bị với pháp luật, trong năm đã tổ chức được 12 hội nghị tuyên truyền phổ
biến pháp luật với hơn 2.500 hội viên các CLB tham dự.
Ngày 04/3/2021 UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai 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 cho hơn
200 đại biểu gồm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường THCS,
Tiểu học và Mầm non trên địa bàn toàn huyện.
2.2. Củng cố, kiện toàn, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật
- Ngày 26/02/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 217/QĐUBND về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện Vụ Bản.
Do có sự thay đổi về thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, ngày
09/12/2020 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4734/QĐ-UBND về việc
kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện.
- Phòng Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao
huyện duy trì chuyên mục “Đời sống và pháp luật” để phổ biến các Luật, Nghị
định của Chính phủ, các quy định của địa phương, các câu hỏi, đáp án giải đáp
tình huống pháp luật và đưa tin các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
việc chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp
luật Việt Nam năm 2020.
- UBND huyện giao cho phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với
các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản pháp luật theo đề
cương hướng dẫn của UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật,
2.3. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật
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* Nội dung, hình thức phổ biến:
- UBND huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền trên Đài
phát thanh huyện, Đài truyền thanh cơ sở đối với các văn bản, Chỉ thị, các Nghị
định về công tác phòng chống tham những như: Luật phòng, chống tham nhũng
số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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; Kế hoạch số 104/KH-UBND
ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định…và những văn bản pháp luật có liên
quan khác.
- Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm:
Những kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; thực trạng, nguyên
nhân, điều kiện tham nhũng và các giải pháp PCTN; ý nghĩa tầm quan trọng của
PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tường Hồ Chí Minh về đạo đức liêm
chính và PCTN. Hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là giới thiệu nội dung
chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN thông qua các cuộc họp, các
Hội nghị, các đợt tập huấn lồng ghép với việc quán triệt chủ trương, chính sách
khác của Đảng và Nhà nước; đồng thời đăng trên cổng thông tin điện tử của
huyện các văn bản, chính sách mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến luật về phòng,
chống tham nhũng.
- Công khai minh bạch thông tin về các trình tự, thủ tục hành chính trên
cổng thông tin điện tử của huyện; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy
tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.
* Kết quả thực hiện:
- Công tác tuyên truyền PBGDPL về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên pháp luật:
Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao
huyện có các bài viết tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng; tiếp tục có bài viết tuyên truyền trên chuyên mục: “Pháp luật và đời
sống”; tuyên truyền tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tham
nhũng. Đồng thời Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao sưu tầm và biên
tập bộ câu hỏi, đáp về công tác phòng, chống tham nhũng; phát sóng 50 chuyên
mục pháp luật và hơn 150 buổi phát sóng trên hệ thống Đài phát thanh với gần
100 tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các
quy định về chế tài xử phạt trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng…hàng năm,
đã treo hàng chục băng zôn, áp phích và pa nô tuyên truyền về chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ đề phòng, chống tham
nhũng lãng phí.
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Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp
xã tham gia Hội nghị tập huấn do Sở Tư pháp tổ chức, trong đó có chuyên đề về
tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Sau buổi
tập huấn, Phòng Tư pháp huyện đã sắp xếp các tài liệu, ấn phầm về tuyên truyền
phòng chống tham nhũng chuyển cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền
viên pháp luật để đội ngũ này có thêm tài liệu, nâng cao chất lượng các cuộc
tuyên truyền về phòng chống tham nhũng. Qua các kênh thông tin và các tài liệu
được trang bị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã tích cực tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, góp phần vào
công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị mình.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tham nhũng với nội dung
tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam:
UBND huyện giao phòng Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Nông
dân huyện và các cơ quan đoàn thể trong huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền
phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) tại xã
Thành Lợi (tháng 10/2020); Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể
thao huyện viết bài tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Đồng thời,
ngày 13/10/2020 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành Công văn số:
669/HĐPHPBGDPL hướng dẫn các thành viên của Hội đồng và UBND các xã,
thị trấn triển khai công tác tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam,
trong đó nội dung tuyên truyền tập trung vào nội dung cơ bản của các luật, pháp
lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; trọng tâm là các
lĩnh vực: cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng
phí; khiếu nại, tố cáo…
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn doanh nghiệp
vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh
doanh và phòng chống tham nhũng.Tuyên truyền một số nội dung như việc xây
dựng và tuân thủ các chuẩn mực, quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc ứng xử
trong doanh nghiệp, ứng xử của doanh nghiệp trong mối quan hệ với các cơ quan
công quyền, nhu cầu và khả năng tiếp cận với các cơ quan hành chính, nhất là
tiếp cận các thông tin về phòng, chống tham nhũng…Tuyên truyền, hướng dẫn
cho các doanh nghiệp xây dựng các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong
hoạt động của các hội viên của tổ chức, hiệp hội mình cũng là những hoạt động
cụ thể nhằm xây dựng chế độ liêm chính.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật PCTN cho
giảng viên, giáo viên:
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục đào tạo tổ chức tập huấn về
chuyên môn, trong đó có chuyên đề về giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham
nhũng. Đối tượng tập huấn là cán bộ quản lý và các giáo viên dạy môn giáo dục
công dân. Qua buổi tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên đã cập nhật các nội về
pháp luật phòng, chống tham nhũng, vận dụng vào công tác giảng dạy môn giáo
dục công dân tại các nhà trường trên địa bàn toàn huyện.
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Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên: Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật
thông qua các hội nghị tập huấn chuyên môn. 100% cán bộ giáo viên nhân viên
tham gia các lớp tập huấn; đồng thời chỉ đạo các trường tổ chức các cuộc thi giáo
viên dạy giỏi môn giáo dục công dân có nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức
liêm chính; Kết quả 100% các trường THCS có giáo viên dạy giỏi bộ môn giáo
dục công dân dự thi đạt kết quả khá, giỏi.
Xây dựng tủ sách pháp luật trong các nhà trường, bổ sung tài liệu, thiết bị
phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật; đồng thời chỉ đạo các trường
tích cực tham gia các cuộc vận đông do ngành pháp động: “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,
thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật trong nhà trường” góp phần từng bước tạo sự chuyển biến nhận thức, ý
thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tăng cường công tác tuyên truyền tập
trung vào quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng
Đảng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chiến lược Quốc gia về phòng,
chống tham nhũng đến năm 2020; gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong giai đoạn thực hiện đề án, Trung tâm bồi
dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 05 lớp lồng ghép quán triệt pháp luật về phòng
chống tham nhũng; trong đó 02 lớp cho báo cáo viên cấp huyện, 01 lớp Đảng viên
mới và 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, với 237 lượt người tham gia.
2.4. Kết quả về công khai, minh bạch
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động:
- Công khai tài chính, ngân sách nhà nước: Các cấp, các ngành trong huyện
đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dự toán ngân sách năm 2021 để làm cơ sở
cho việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
hành chính cho cơ quan, đơn vị: Thông báo số 105/TB-UBND ngày 24/8/2020
V/v công khai và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch SDD đến năm 2020, bổ
sung kế hoạch SDĐ năm 2020 triên địa bàn huyện; UBND huyện đã ban hành
Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch
và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 5341/QĐ-UBND ngày
31/12/2020 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện
Vụ Bản năm 2021; Thông báo số 31/TB-UBND ngày 12/4/2021 V/v công khai
tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản quý I năm 2021; số 68/TBUBND ngày 09/7/2021 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
huyện Vụ Bản quý II năm 2021…
- Công khai đầu tư mua sắm công: Công khai đầy đủ 04 nội dung: Kế
hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công; danh mục dự án; việc thực hiện đầu
tư, mua sắm công và báo cáo kết quả đầu tư trên cổng thông tin điện tử của
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huyện. Việc mua sắm công bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2019,
2020, 2021 tiếp tục được thực hiện bằng hình thức đấu thầu qua mạng với các
khoản mua sắm trên 100 triệu đồng
- Công khai trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên: Công khai đầy đủ 05 nội
dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản; kế hoạch, kết quả giao đất,
cho thuê đất; kết quả thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Kế hoạch, kết quả
đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản
thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên cổng thông tin điện tử của
huyện: Thông báo số 25/TB-UBND ngày 18/3/2021 V/v công khai và tổ chức
thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện; Thông báo số
38/TB-UBND ngày 04/4/2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất
cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản
(Đợt 5); số 52/TB-UBND ngày 28/5/2021 V/v Thông báo bước giá các vị trí đấu
giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 54 lô đất dân cư tập trung
Thành Lợi (Đợt 5)…
- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục công khai việc tổ chức các kỳ thi,
các điều kiện tuyển sinh và cam kết chất lượng đào tạo theo quy chế Thực hiện
công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,
ban hành theo Thông tư số 36/2017-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:
- UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị
trấn thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời xây
dựng các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.
- Chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.
Các tiêu chuẩn, định mức đều được công khai, minh bạch theo Quy chế chi tiêu
nội bộ và sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:
Nhìn chung, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức đã có chuyển biến về mặt nhận thức; phong cách ứng xử trong hoạt động
giao tiếp và thực thi công vụ giữa cán bộ, công chức với công dân và doanh
nghiệp đã được cải thiện
d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ,
quyền hạn:
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định quản lý tổ chức
bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động
hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ
chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp
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của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số
30/KH-UBND ngày 19/3/2020 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 42 công
chức, viên chức của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các trường học thuộc
UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2020. Đồng thời thực hiện thường
xuyên việc công khai quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công cấp quản lý
cán bộ về tuyển dụng, điều động, đào tạo, nâng lương, chuyển ngạch, tiêu chuẩn
ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức trên trang thông tin điện tử của
UBND huyện.
Việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã
góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về nội
dung phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính ngày
càng được đẩy mạnh, trong đó có việc thực hiện các quy trình thủ tục hành chính,
quy trình giải quyết công việc ngày càng công khai, minh bạch hơn. Công tác
tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương,
khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công khai bằng
nhiều hình thức như thông qua cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, thông báo trên hệ
thống truyền thanh của các xã, thị trấn, trang tin điện tử của UBND huyện
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:
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25/12/2019 về
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số
126/KH-UBND ngày 25/12/2019 V/v Kiểm soát thủ tục hành chín năm 2020; Kế
hoạch 101/KH-UBND ngày 18/12/2021 UBND về Cải cách hành chính nhà nước
huyện Vụ Bản năm 2021; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22/12/2021 về việc
thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện;
Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 v/v Ban hành kế hoạch rà soát,
đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Vụ Bản; Quyết định
316/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 v/v Giao trách nhiệm người đứng đầu trong
việc thực hiện công tác cải cách hành chính
e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người
có chức vụ, quyền hạn:
Ngày 14/4/2021 Thanh tra huyện có Văn bản số 58/BC-T.Tr Báo cáo kết
quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
lần đầu theo Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018. Kết quả như sau:
- Về Kê khai:
+ Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu
nhập: 89 cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ 100%
+ Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 481 người
+ Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 481 người
- Về Công khai:
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+ Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai Bản kê
khai tài sản, thu nhập: 89 cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ 100%
+ Số bản kê khai đã được công khai: 481 bản, đạt tỷ lệ 100%
+ Số bản kê khai đã được công khai theo hình thức niêm yết: 96 bản, đạt tỷ
lệ 20%
+ Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 385
bản, đạt tỷ lệ 80%
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Nhận xét, đánh giá
UBND huyện Vụ Bản đã thực hiện tốt việc triển khai cập nhật những văn
bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn.
Đã thực hiện triển khai các nội dung về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều
hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến giáo dục
pháp luật đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nhiều và
chuyên sâu nên chưa mang lại hiệu quả cao.
2. Kiến nghị, đề xuất
UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, các sở ban ngành cấp có liên quan
nghiên cứu, tạo điều kiện tổ chức mở các lớp tập huấn cho công chức, viên chức
làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tham gia học
tập và nghiên cứu để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL về
các chính sách mới của Đảng và Nhà nước với nhiều hình thức tuyên truyền đa
dạng.., trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và
đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL:
Zalo, qua hòm thư công vụ điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử...
để kịp thời cập nhật văn bản, tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ công việc.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện mở lớp tập huấn về
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó lồng ghép công
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng và
giáo dục pháp luật nói chung.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
khi triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” với nhiều hình thức như cán
bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu tài liệu pháp luật; tổ chức tuyên truyền,
phổ biến trên đài phát thanh huyện, đài truyền thanh cơ sở; tổ chức phát tờ rơi
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tuyên truyền; tuyên truyền thông qua pa-nô, áp phích, tranh ảnh và các hình thức
khác phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, địa phương.
- Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện Kế
hoạch số 99/KH-UBND ngày 16/10/2019 về việc thực hiện Đề án: “Tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn
2019 - 2021”.
Trên đây là báo cáo kết quả 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 Vụ Bản./.
Nơi nhận:
- Như trên; (Đề báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Xung

