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V/v dánh giá, châm diem và cung
cp tài 1iu lien quan dn dánh giá
cong tác PCTN cp tinh näm 2020

KInh gui:
- Uy ban MTTQ huyn;
- Cong an huyn Dam Ha;
- Các ccr quan, phông, ban chuyên mon thuc UBND huyn;
- UBND các xã, thj trail.
Thirc hin K hoich s 144/KH-UBND ngày 03/8/202 1 cüa UBND tinh
Quâng Ninh ye vic dánh giá cong tác phông, chông tham nhüng cap tinh nàm
2020.
D có dft 1iu phic v11 dánh giá cong tác phông chng tham nhüng
(PCTN) cap tinh nàm 2020, Uy ban nhân dan huyn yêu câu các Co quan, don v
lien quan có chüc näng, nhiêm vu tham muu, giüp UBND huyn cjuãn l nhà
nixóc trên các ngânh, linh virc thirc hin tir châm diem (theo Bó chi so cia Thanh
tra ChInh pht gt'ri kern) và cung cap ho so, dC 1iu lien quan den cong tác tham
muu trong PCTN, cii the nhu sau:
1. Co quan Uy ban kim tra- Thanh tra:
- ChU trI, phi hçip vâi các Co quan có lien quan báo cáo và thu thp, lit
kê cung cap các tài 1iu, so 1iu có lien quan ye cong tác lãnh dao, chi dto tai
muc tgi muc A.], Phu lyc 2, Bô chi so dánh giá cüa Thanh tra ChInh phü, cii the:
+ Cong tác lath dao, chi dto, xây dirng và hoàn thin chInh sách, pháp
1ut theo ni dung chi tiêt tgi diem A.].], myc A.], phán A, Phy lyc 2.
+ Cong tác lanh dao, chi dao kim tra, rà soát h tMng hóa van ban quy
phtm pháp 1u.t ye PCTN theo ni dung chi tiêt tgi diem A. 1.2, myc A.], phán A,
Phy lyc 2.
+ Cong tác lãnh dao, chi dio ph bin giáo diic pháp 1ut v PCTN theo
ni dung chi tiêt tai diem A. 1.3, muc A.], phán A, Phy lyc 2.
+ Cong tác lãnh dao, chi dao kim tra, theo dôi thi hành van ban quy phm
pháp 1u.t ye PCTN theo ni dung chi tiêt tgi diem A.1.4, inyc A.], phân A, Phy
luc 2.
+ Kt qua kim soát tài san, thu nhp v K hoch th chüc thirc hin, K&
qua e khai lan dâu, kêt qua cong khai TSTN theo ni dung chi tiêt tgi diem B.
1.6, myc B.], phân B, Phy luc 2.
2. Ban tip cong dan cüa huyn: Báo cáo, thu thp, lit kê và cung cap
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các tài 1iu v tip cong dan (Biên bàn tié dan cia Chi tjch UBND huyn; Van
ban cia Chz tjch UBND huyn giái quyêt, th lj các phán ánh sau khi tiép dán)
theo ni dung chi tiêt tai diem A2.5, muc A.2, phán A, Phy 4w 2.
3. Phông Tir pháp: Báo cáo và thu thp, 1it kê cung cap các tài 1iu, so
1iu có lien quan ye cong tác dánh giá vic tO chirc thirc hin cOng tác xây dmg
hoàn thin chInh sách pháp luât ye PCTN tai myc A.2, phân A, Phy lyc 2, cii the:
- Thirc hin cong tác xây dirng hoàn thin chInh sách pháp 1u.t ye PCTN
theo nOi dung chi tiêt tgi diem A 2.1.
- Thirc hin kim tra ra soát h thng van bàn quy phm pháp 1ut ye
PCTN; th'irc hin cOng tác phô biên giáo dçic pháp 1ut ye PCTN; theo ni dung
chi tiêt tai diem A2.2.
- K hoach va k& qua thirc hin cong tác giáo dic, tuyên truyên, ph bin
pháp 1ut ye PCTN theo ni dung chi tiêt tgi diem A.2.3.
- Th%rc hin kim tra, theo dôi thi hành van bàn quy phrn pháp 1u.t ye
PCTN theo ni dung chi tiêt tgi diem A2.4.
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4. Phong Tai chinh
Ni vi và các ca quan lien quan báo cáo và thu thQtp, 1it kê cung cap các tài lieu,
sO 1iu lien quan den vic thrc hin cong khai minh b.ch theo quy djnh tai Diêu
10 cüa Lut PCTN 2018 theo ni dung chi tiêt tgi diem B. 1.1 và 1.3, phân B, Phy
lyc 2.
- K& qua kim soát xung dt lçii Ich theo ni dung chi tit tgi diem B.1.4,
mycB.1.
- Thirc hin Chi thj 1 0/TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu ti.thng ChInh phü ye
vic tang cu&ng xir l ngân chn có hiu qua tInh trng nhüng nhiêu, gay phiên
ha cho ngithi dan và doanh nghip trong giài quyêt cOng vic theo ni dung chi
tiêttgidiêmB.1. 7, mycB.1.
5. Co quan T chfrc- Ni vij: Báo cáo và thu thp, 1it kê cung cap các
tài 1iu, sO 1iu lien quan vic thirc hin cOng khai minh b.ch trên linh virc cong
tác can b; câi each hành chInh (PAR 2020); két qua vic chuyên dôi vi trI cong
tác cüa can b, cOng chüc, vien chirc va xü 1 vi phtm... theo ni dung chi tiêt
tgi diem B. 1.2 và B. 1.5, phân B, Phy 4w 2.
6. Cong an huyn: Chü trI, phi hçip vOi Vin Kim sat nhân dan huyn,
Toà an nhân dan huyn và các Ca quan lien quan báo cáo và thu thp, 1it kê
cung cap các tài lieu, sO lieu lien quan den yiêc phát hin, xü l hành yj tham
nhüng qua cOng tác dieu tra, truy tO, xét xu các vu yiêc tham nhüng yà vic thu
hôi tài san tham nhUng qua cOng tác nay trên dja bàn huyn theo ni dung chi
tiêt thuc hiên tai p/ian C', phân D, Phu lye 2.
7. Van phông UBND huyn: Báo cáo và thu thtp, cung cap các tài lieu,
sO lieu ye các van bàn quy phm pháp 1ut do UBND huyn ban hành có lien
quan cOng tác PCTN, lang phi dã cOng bO ti-en cong thông tin din tir cüa huyn.
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8. Các co' quan, ban, ngành và UBND các xã, thj trân
Chü dng phi hçip vi các co quan, don vj duqc phân cong nêu trên kjp
thyi báo cáo, cung cap day dü so 1iu, ho so, tài 1iu theo yêu câu.
9. Be nghj U ban Mt trn to quc huyn (MTTQ)
Báo cáo và cung cp tài 1iu, s 1iu lien quan dn k& qua cong tác giám
sat cüa MTTQ và các doàn the quân chüng ye cOng tác PCTN näm 2020.
Yêu c.0 các Co quan, ban, ngành và UBND các xã, thj trn xây dirng báo
cáo dánh giá cong tác PCTN theo lTnh v1rc, ni dung, chüc näng, thim v11 cüa
don vj (theo dê cuang, phii biêu giri kern) dê tong hqp chung, xây dimg báo cáo
cOng tac PCTN cüaUBND huyn. Thii gian hoàn thin, gi~i báo cáo (co két qua
tir chám diem) và ho so minh chüng g1ri ye UBND huyn (qua Cci quan Uy ban
kiêm tra Thanh tra huyn) trurc ngày 16/8/2021.
-

-Giao co quan UBKT Thanh tra huyn don dc, tng hçip báo cáo, kt
qua châm diem, ho so minh chIrng cüa huyn hoàn thành và báo cáo UBND
huyn trithc ngày 18/8/2021; Là dâu môi tOng hp, chuân bj các tài 1iu phiic vi.t
châm diem tnric tO cong tác cüa Thanh tra tinh dam báo yêu câu./.
-

Ncii nhân:
-

-

Nhi.r kInh gl'ri;
Lixu./.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
PHO CHU TICH

Trn Anh Cu'ô'ng

