
JY BAN NHAN DAN CONG HOA XAHQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Ttr do - Hinh phác 

S&5/BC-UBND f*k Glong, ngàythánnàm 2021 

BAO CÁO 
Kt qua theo dôi thi hanh pháp 1ut v phông, 

chông tharn nhüng trên dla  bàn hiiyn Dãk Glong 
(Tr näm 2020 dn 2021) 

Thirc hin Cong van s 945/TTr-P1 ngày 20/9/2021 cüa Thanh tra tinh Dk 
Nông v vic báo cáo k& qua theo dôi thi hành pháp 1ut v phông, chng tham 
nhUng (PCTN). UBND huyn D.k Glong báo cáo kt qua thirc hin nhu sau: 

I. KET QUA THEO DOI, DANH GL& CONG TAC PHONG, CHONG 
THAM NHUNG (PCTN) 

1. Vic ban hành van ban quy dlnh  chi tit theo thrn quyn 

a) Vic thcc hin trách nhim ban hành các van bàn thrc hin Luçt Phông, 
chông tham nhüng theo thth,n quyé'n. 

Trong näm 2020 và nrn 2021, tai  các cuc h9p giao ban dAu näm, hi nghj s 
kt 6 tháng, 9 tháng và tng kt nàm, Uy ban nhân dan huyn Dk Glong thu&ng 
xuyên lãnh do, chi dao  các phông, ban, &m vi,  UBND các xa xây drng k hooch, 
to chirc trin khai thrc hin các Nghj quyt cüa cp üy Dáng, quy djnh cüa pháp 
1ut ye PCTN, c11 th nhu sau: 

+ Nghj quy& so 06-NQ/HU ngày 17/4/20 18 cüa Huyn üy Dák Glong ye vic 
tang cung sir lânh dao  cUa Dãng di vi cong tác thirc hành tit kirn, chng lang 
phi trong vic si:r ding ngun ngân sách nhà nithc nói chung và trong linh virc d.0 
til xây dmg cc bàn nói riCng giai doan 20 18-2020 và nhU'ng nm tip theo. 

+ K hoch s 52/KH•UBND ngày 0 1/6/2018 cUa UBND huyn Dk Glong 
v thirc hin Nghj quy& s 06-NQ/HU ngày 17/04/2018 cüa Huyn üy Dk Glong 
v vic tang curng sr lânh d.o cüa Dâng d6i vâi cong tác thirc hành tit kim, 
chng lang phi trong vic si.'r diing ngun ngân sách nhà nuâc nói chung và trong 
1mb virc d.0 tix xây dirng co bàn nói riêng giai don 2018-2020 và nhftng näm tip 
theo. 

+ Quyt djnh s 33001QD-UBNID ngày 26/12/2019 cüa UBND huyn Däk 
Glong v vic phê duyt K hoich tharih tra nãm 2020 cüa Thanh tra huyn Dk 
Glong. Theo do, phê duyt Kê hoch s 02/KH-TTr ngây 23/12/2019 cUa Thanh 
tra huyn Dâk Glong v cOng tác thanh tra nàm 2020. 

+ Quyt djnh s 3302/QD-UBND ngày 26/12/2019 v K hoach CCHC trên 
dja bàn huyn nam 2020. 



+ Quyt djnh s 340/QD-UBND ngày 13/02/2020 v ban hnh K hoch cài 
thin va nâng cao hiu qua quãn tn và hành chInh cêng (Chi s6 PAPI) trên dja bàn 
huyn Dk Glong näm 2020. 

+ Quyt djnh s 351/QD-UBND ngày 17/02/2020 ye vic ban hành Kê hoch 
cong tác ph bin, giáo dic pháp 1ut; hoà giài ca so; xây dmg cp xã dt chuân 
tip cn pháp 1ut nãm 2020 trén dja bàn huyn Dk Glong; 

+ Quy& djnh s 381/QD-UBND ngày 18/02/2020 v vic ban hành Kê hoach 
kim tra vic thirc hin nhim vii cái each hành chInh và thrc thi cong vi näm 
2020; 

+ Quyt djnh s 3304/QD-UBND ngày 27/10/2020 v diu chinh diu 2 tii 
Quy& djnh s 3053/QD-UBNID ngày 30/9/2020 cüa Chü tjch U ban nhân dan 
huyn Dk Glong; 

+ K hoach  si20/KH-UBND ngày 18/02/2020 zUa UBND huyn Däk Glong 
v vic tuyên truyn câi each hành chInh näm 2020; 

+ K hoach s 25/KI-1-UBND ngày 20/02/2020 v rà soát, h thng boa van 
bàn quy ph.m pháp 1ut trên dja bàn huyn; 

+ K hoch s 533/KH-UBND ngày 27/02/2020 v vic theo dôi thi hành 
pháp 1ut trong linh vrc trQng tam, chuyên ngành näm 2020 trên dja bàn huyn; 

+ K hoach s 02/KH-TTr ngày 23/12/20 19 cüa Thanh tra huyn Dâk Glong 
v cOng tác thanh tra näm 2020; 

+ K hoch s 100-KH/HU ngày 19/8/20 19 t chi'rc phô bin, quán trit D an 
du tranh phông, chng "tham nhüng vat" trong h thng chInh trj tinh Dâk Nông. 

+ K hoach s 11 8/KH-UBND ngày 18/9/2019 v thirc hin D an du tranh 
phông, chng "tham nhüng vt" trén dja bàn tinh D.k Nông; 

+ K hoch s 130/KH-UBND ngày 16/10/2019 v vic thrc hin Chi thj s 
10/CT-TTg ngày 22/04/20 19 cüa Thu tuOng ChInh phü v& tang cu&ng xà 1, ngàn 
chn có hiu qua tInh trng nhQng nhiu, gay phin ha cho ng.thi dan, doanh 
nghip trong giãi quyt cong vic; 

+ K hoch s 106-KHIHU ngày 17/10/20 19 thirc hin D an d.0 tranh 
phông, chng "tham nhüng vat" trên dja bàn huyn Dtk Glong; 

+ K hoch s 120-KHIHU ngày 03/04/2020 cüa Huyn u' Dk Glong v 
viêc t chüc rà soát các cuc thanh tra kinh t - xâ hQi và thirc hin kin nghj kim 
toán nhà nuOc nàm 2019; 

+ Báo cáo s 470/BC-UBND ngày 04/11/2020 cüa U' ban nhân dan huyn 
Dk Glong, báo cáo cong tác cài each hãnh chInh huyn D.k Glong näm 2020 và 
phi.nmg huOng, nhim vu näm 2021; 

+ Báo cáo s 32/BC-TTr ngày 9/12/2020 cüa Thanh tra huyn Dk Glong, 
báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác thanh tra näm 2020 và phrang hiiOng nhim 
vu nãm 2021; 

+ Tip tiic thrc hin Chucing trInh s 02/CTr-UBND ngày 03/02/20 15 cüa 
UBND huyn Dk Glong v vic th?c hin Chi thj s 33-CT/TW ngày 03/01/2014 
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cüa B ChInh trj tang ciiâng sr lãnh dao  cüa Dãng di vd vic kê khai và kim 
soát vic ké khai tài san; 

+ Tip tc thirc hin K hoch s 41/KH-UBND ngày 17/3/2016 cüa UBND 
huyn Dk Glong trin khai thirc hin Chuorng trInh s 1 2-CTr/HU ngày 13/8/2016 
cüa Huyn üy v thc hin K hotch sé, 09-KHITU ngày 18/3/2016 (trkn khai 
thtc hin C/il thj sc4 50-CTi'TW cza Bô ChIn/i trj v tang cwô'ng s- lan/i dgo di 
vái cong tác phát hiên, x vu viéc, vy an tham nhiing,); 

+ U' ban nhân dan huyn Däk Glong dã ban hành Ké hoch s 13/KR-
UBND ngày 26/01/2021 v cong tác phông, chng tham nhüng näm 2021 dng 
thai chi dao  các phông, ban, dcm vj thirc hin xây dirng k hoch phông, chng 
tham nhüng nàm 2021 thuc phm vi quân 1 cüa dan vj mInh d lam can ci'r thirc 
hin. Th%rc hin ch d báo cáo djnh ks', dt xut, chuyên d theo yêu câu. 

+ Trên Co sr Lu.t Phông, chng tham nhUng näm 2018 và các vAn ban hiràng 
dn thi hành; chi d.o cüa cp u; Ban Ni chInh Tinh üy,Thanh tra tinh và thrc t 
cong tác quán 1 nhà rnxOc t.i dja phuong, U' ban nhân dan huyn Dk Glong d 
chi do các phông, ban tham mi.ru ban hành các van ban lien quan den cong tác 
phOng, chng tham nhüng; thrc hành tit kim chng lang phi, tip tiic dy mnh 
cài cách thu tVc  hành chinh (ban hành Quyé't djnh s 3580/QD- UBND ngày 
30/12/2020 v vic ban hành K hogch cal cách hành chInh /luyn Dtk Glong nám 
2021, Quyé't djnh s 555/QD-UBND ngày 31/03/2021 v vic ban hành KI hoich 
kkm tra cal cách hành chIn/i và thy'c thi cOng vy tgi các phông, ban, dan vj, 
UBND các xd trên dja bàn huyn näm 2021, KI hogch sO' 31/KJ-I-UBND ngày 
01/03/202 1 v vic tuyên truyn cal cách hành chInh nám 2021; K hoqch sO' 
32/KJTI-UBND ngày 02/3/2021 v vic khc phyc nhüng tdn tgi, hçn ché' trong 
dan/i giá, xêo logi Chi sO' cái cách hành chInh huyn Dák Glong nàm 2020...). 

+ Chi dio Thanh tra huyn thirc hin thirc hin Quy ch phi hçp lien ngành 
s 01/2015/QCPH-VKS-TTr-CA ngày 18/15/20 15 giüa co quan thanh tra, diu tra, 
Vin kim sat nhân dan trong vic phát hin, diu tra, xir l các vii vic có du hiu 
ti phm do co quan Thanh tra huyn kin nghj khâi t. 

Ben cnh do, UBND huyn D&k Glong chü dng triên khai kjp thai thiic hin 
các vAn ban chi do cüa các cp lien quan dn cOng tác PCTN. 

b) Dánh giá tInh Iqp thai, ddy dñ cüa vic ban hành van bàn quy djnh c/i tiê't 
và tInh thO'ng nhdt, dng b(5, khá thi cia van bàn quy djnh c/i tié't. 

- U ban nhân dan huyn du xây dirng k hoch phông, chng tham nhüng, 
lang phi; chi dao  các co quan, don vj, UBND các xA xây dirng ká hoch PCTN 
hang nArn tai  co quan, dan i  mInh, tuyên truyn, quán trit dn tt câ can b, cOng 
chic, viên chüc, ngithi lao dng, khOng duçic gay phin ha, sáeh nhiu trong thrc 
thi cOng vii d& vói nguai dan và doanh nghip trên dja ban huyn. 



- Chi dao  vic kiêm tra, rà soát, h thng hoá vail bàn quy phm pháp 1ut v 
PCTN, dng th?ñ chi dto b phn tham muu kim tra, theo dOi vic thi hành van 
ban cüa các dan vj v PCTN trên dja bàn huyn. 

- Kt qua thrc hin nhim v theo k hoach  d ra. 
+ Cong tác ph bin, tuyên truyn, giáo diic pháp 1ut v phông, chông thain 

nhüng dugc chui tr9ng và mang iai hiu qua; tip t11c- dam bão ye so luvng, chat 
lisçing ni dung phông, chng tharn nhüng trong vic triên khai, thirc hin theo Chi 
thj s 1 0/CT-TTg ngày 12/6/2013 cüa Thu tuâng ChInh phü. 

+ Thirc hien  t6t vic cong khai, miith bach  trong hoat dng cüa co quan, don 
vj nhu: Cong khai tài chInh, cong khai rninh bach  tài san thu nhp, thu tc hành 
chInh tai  b phn mt ci:ra. 

+ Hoàn thin ch d cong v1i, cong chirc, nâng cao chat lucmg thirc thi cong 
viii nhu: Dy manh  câi cách hành chInh, ma trQng tam là cai cách thu tic hành 
chInh gn vài 1mg diing côñg ngh thông tin; chin chinh k9 cuong, k9 1ut hành 
chInh, nâng cao hiu qua sIr diing th?ii gian lam vic cüa can b, cong chlrc, viên 
chlrc tai  co quan; trin khai thijc hin xlr 19 trách nhim cUa nguôi dlrng d&u, co 
quan, t chlrc, don vj khi d xãy ra tham nhflng trong co quan, t chIrc, don vj do 
mInh quán 19, phi trách; thirc hin trách nhiçin giâi trInh; tAng cix&ng quân 19, giám 
sat can b, cong chiirc, viên chlrc. 

+ Cong tác thanh tra, kim tra, truy t, xét xlr trong phát hin, xi:r 19 tham 
nhüng nhu: Chü dng phi hçp trao dôi thông tin, tin hành trin khai thirc hin và 
ph6i hqp thanh tra, kim tra theo k hoach  cong tác tr9ng tam nAm 2020 dA ducic 
phé duyt; tp trung và phi hcp thanh tra, kim tra nhIrng vn d ni cm, trQng 
tam, trçng dim giup han  ch phát sinh v tham nhüng, lang phi. 

+ Di vOi vic nãng cao nhn thIrc và vai trO phát huy cüa toàn xA hi trong 
phông, chng tham nhüng, lang phi: H&ng nAm, U9 ban nhân dan huyn phi hqp 
vi U9 ban MTTQ Vit Nam cling cp tip thu giãi trInh và tra Ri 9 kin, kin 
nghj cüa dr tn. 

Nãng cao vai trô lam chIt cIta nhân dan, cIta can b, cOng chlrc, viên chlrc 
trong du tranh PCTN, d phát hin hành vi tham nhItng và có bin pháp d bão v 
ngiri t cáo; d xuât khen thu&ng nhttng tO chIrc, cá nhân có thành tIch trong cong 
tác PCTN; xlr 19 nghiêm các trtthng hqp igi d%lng quyên t cáo dê vu không, gay 
ri ni b lam ãnh hithng dn an ninh chInh trj, trt tr an toàn xA hi. Tuyén 
truyên, nêu guong ngithi té,t, vic t& trong phông, chng tham nhItng. 

Sr phi hcip cIta U9 ban MTTQ Vit Nam hu)'n và các t chlrc thành viên 
cIta Mt trn trong vic phát huy t& vai trô Giám sat và phân bin xA hi theo 
Quyêt djnh 217 và 218 cIta B ChInh trj (khoa XI, XII), vai trO giám sat cong 
dng, ban thanh tra nhân dan, giám sat cia can b, dAng vien, dc bit là vai trà 
giám sat cia ngt.thi dan trên tht cá các linh virc cIta diii sng xA hi, giám sat vic 
thirc hin Quy ch dan chIt 0' co sà theo Pháp Lnh 34 cia U9 ban Thu0'ng v 
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Quc Hi; phát huy vai trô cüa các phung tin thông tin trong cOng tác du tranh 
phOng, chng tham rihüng, lang phi, tiêu cixc trên dja bàn huyn. 

+ Trong 11am 2020 và näm 2021, US' ban nhân dan huyn thirc hin dung và 
dy dü các ni dung cüa K hoch d xây drng tir du näm; dông thôri thirc hin 
nghiêm ch d thông tin, báo cáo djnh k5' hang tháng, hang quS', 6 tháng, 9 tháng, 
báo cáo näm giri UBND tinh ( qua Thaih tra Tinh). 

2. Vic bão dam các diu kiin thi hành pháp 1ut v phông, chng tham 
nhüng 

- Uy ban nhân dan huyn dä chi dio các phông, ban, dan vj Co lien quan, 
UBND các xâ thng cithng nguôn l%rc dê theo dôi vic thi hành các quy djnh cüa 
pháp lut trong cong tác phOng, chông tham nhüng, lang phi. Hin nay, Thanh tra 
huyn giao 01 cong chi'rc bit phái phil trách cOng tác phOng, chông tham nhüng, 
07 cong chüc van phOng - thông kê xâ phii trách linh vrc nay. 

- V Ca so 4t cht, co bàn dáp irng thim v11 &rçlc giao. Các can b lam 
cong tác theo dOi thi hành pháp lut 0 dja phi.nmg da duçic trang bj may vi tInh, 
dông thôi 0 mt so co quan, dan vi dã xây dijng duqc tü sách pháp lut vOi day dü 
các dâu sách nhäm phc vii cho qua trmnh nghiên cIru, qua do to diêu kin thun 
lqi cho các can b, cong chrc lam cong tác theo dOi thi hành pháp lut ye cOng tác 
phOng, chong tham nhüng hoàn thành tot nhim vit disçic giao. 

- Cong tác tuyên tmyn, giáo dc nâng cao nhn thüc cho can b, dáng viên 
và nhãn dan ye phOng, chông tham nhüng duçic coi là mt trong nhng nhim vii 
quan tr9ng và thc hin thuOng xuyên thông qua các phuong tin thông tin di 
cháng. Uy ban nhân dan huyn dã pliát dng và tO chrc các hot ye phOng, chông 
tham nhüng trên truyên thanh, truyCn hInh ... dã thu hut sir tham gia cüa dông dão 
quân chung nhân dan, can b, dàng viên. Trong nàm 2020 và näm 2021, các dja 
phixang hâu hêt dêu lông ghép ni dung cong tácphông, chông tham nhung vào 
các lOp tp huân tai  dja phirong và to chüc các buOi tuyôn truyên ti co quan, dan 
vj nhu kêt hqp trong các cuc h9p co quan, dan vj, sinh hoat  chi b v0i sir tham 
gia cüa dOng dáo can b, dáng viên Va quân chüng nhân dan trén dja bàn. Tü 
01/01/2020 dn ngày 30/9/2021 Thanh tra huyn phôi hqp tharn gia vOi Phông tu 
pháp, các phOng, ban, don vj liênquan tuyên truyên duçvc 45 buOi tuyên truyên, vOi 
4.13 5 li.rçit ngu&i tham gia, cap phát 76.326 tO roi các loai,  trong do có tuyên 
truyn Lut PhOng chng tham nhing. 

3. Vic tuân thu pháp Lut v phOng, chng tham nhüng 

3.1. V4k 11, rc hin các bin phápphbng ngfra thain nhüng trong cc quan, 
t chá'c, den vj 

a) Vic cong khai, minh bach  v th chirc và hott dng cüa co quan, t chüc, 
donvj: 

Vic b trI, quán lS', sO diing tài chInh cOng, tài san công, hoc kinh phi huy 
dng tO các ngun hçip pháp khác: Hng närn US'  ban nhân dan huyn ban hành 



Quy ch quail 1, sir diing tài san cong ti các c quan hành chInh, dan vj s1r 
nghip, các t chüc nhà ni:óc dâni bão kinh phI hot dng thuc US'  ban nhân dan 
huyn. 

S 1iu dir toán ngân sách nàm 2020 dup'c cong khai, tang thu ngân sách Nhà 
nithc trên dja bàn huyn ithc thirc hin ducic: 476.638,000 triu dông; tong chi 
ngân sách Nhà nithc 476.63 8,000 triu dng, trong do chi dâu tu phát trién thrc 
hin 27.424.000 triu dng, chi chrnng trInh mvc  tiêu 153.965,000 triu dng. 

S 1iu cong khai d? toán duçic thrc hin tai  Quy& djnh sê, 239/QD-UBND 
ngày 14/01/2020 cüa U5' ban nhân dan huyn Dk Glong theo quy djnh ti Nghj 
djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa Chinh phü và Thông tu s 
3 43/20 16/TT-BTC ngày 30/12/2016 cia B Tài chinh; trong k5' khOng cO thanh 
tra, kim tra, kim toán. 

Cong khai Dr toán ngan sách nhà nithc nam 2021 tai  Quyt djnh s 171IQD-
UBND ngày 15/01/2021 v vic cong bé cong khai Dr toán ngan sách nba ntrâc 
näm 2021; (Báo cáo s 170aIBC-UBND, ngày 15/4/2021; Báo cáo s 324/BC-
UBND ngày 26/7/202 1) Quyt djnh cong khai quy& toán ngân sách nhà nithc näm 
2020 (Quyt djnh s6 1820/QD-UBND, ngày 26/8/202 1). Báo cáo v tInh hInh thiic 
hin cong khai, minh bach v tài chInh ngân sách nhà nuâc. 'Gzi kern theo các van 
ban nay). 

Ban hành cOng van s 630/UBND-TCKH ngày 12/03/202 1 v vic day manh 
thirc hin cOng khai ngân sách nhâ nthc, theo do chi do các dan vj dr toán ngân 
sách thirc hin cong khai s 1iu d%r toán; quyt toán thu, chi ngân sách theo trmnh 
tir thU tiic cUa Lut Ngân sách; Miic 1, Chuang II, Lut PhOng, chng tham nhUng 
näm 2018; Thông tu s 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cUa B tài ChInh 
hiicng dan th1rc hin cong khai ngãn sách nhà ni.róc dOi vói các cap ngân sách; 
Thông tu s 6 1/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cUa B Tài chinh huàng dn thirc 
hin cOng khai ngân sách di vâi các dan vj dir toán ngãn sách dirçvc NSNN h trg. 

+ Cong tác quán iS' nhà nurc v dt dai, tài nguyen: 

Can cU Quy hoch sU diing dt dn närn 2020 dâ duçic UBND tinh D.k NOng 
phê duyt tai  Quyt djnh s 935/QD-UBND ngày 30/6/2014, US'  ban nhân dan 
huyn D.k Glong 1p K hoch sU dung dt näm 2020 ducrc UBND tinh phê duyt 
t?i Quyêt djnh so 647/QD-UBND ngày 11/05/2020 v vic phê duyt K hoch si'r 
diing dat nàm 2020 huyn Dk Glong, tinh D.k NOng. Trên ca s& do, UBND 
huyn clii do các dan vj cong khai quy hoach,  k hoich sU diing dt (Thông báo 
so 32 1/TB-UBND ngày 28/05/2020 ye vic cong b cong khai K ho.ch sU diing 
dat näm 2020 huyn Däk Glong) d nhân dan bit, thirc hin theo quy hoch, k 
hoch sU diing dat mt each hiu qua. Dng thai cong khai trInh tir, thU tiic, thm 
quyên xét, cap Giây chUng nhn quyên sU dung dt, gthy chimg nhn quyn s& hihi 
nhà i gän lien vol dt, giy phép xây diing ti B phn Tip nh.n và trá k& qua 
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cüa huyn, xä, cong khai trên trang tin din tir cüa W ban nhân dan huyn Dk 
Glong. 

Cong khai kt qua giao dat: cho 38 h gia dInh cá nhân, vâi ttng din tIch 
giao là: 103.228,96m2  

Cong khai kt qua thu hM, bM thuèng và tái djnh Cu: phê duyt 32 phuong an 
bi thumg, h trçi và tái djnh Cu thng se, tin 42.254.192.763 dng; thu he,i 
540.076,1 m2  dê phiic vr cong trInh trên dja bàn huyn Dk Glong. 

Cong khai k& qua dAu giá quyên sü diing dat: ban hành Quyt djnh du giá 
244 thüa dat, s tin 10.359.231.167 dng 

Cong khai thu tin si:r diing dt: Näm 2020, thu 34,51 t' dng tü tin sir diing 
dat. 

Chi dao  các co quan, don vj tham mixu quàn l' nhà nthc v quân l và sir 
diing dat; u ban nhân dan các xä trêu dja bàn huyn tang cuà'ng Cong tác cong 
khai, mirth bach  trong quy hoach, k hoach  sü dung dat; thu he,i dt, dn bü giãi 
phóng mt b.ng; tip nhn và xü l h so cp Giy CNQSD dt ln du, chuyn 
nhuçmg, chuyn deii miic dIch sir diing d.t, t.ng cho, thira k quyn sr diing dat, 
tai các b phn tip nh.n và trà kt qua, hInh thüc cong khai áp diing chü yu là 
thông báo b&ng van bàn, niêm yt tai  trii sâ lam vic, h thng Dài truyn thanh d 
các Ca nhân, t chüc d tip cn và giám sat. 

+ Cong tác can b cüa co quan, to chüc, don vi: 

U' ban nhân dan huyn clii dao  Phông Ni vr Cong khai phân b chi tiêu biên 
ch; cOng khai thông tin tuyn drng hang näm cüa CáC co quan, don vj; cong khai 
quy hoach can b; cong khai thông tin luân chuyn, diu dng; COng khai vic bu, 
be, nhim can b, cong chirc, viên chtc trên dja bàn huyn dung, dy dü và kjp 
thV. 

'Quyt djnh s 250/QD-UBND ngày 16/01/2020 cOa U' ban nhân dan huyn, Quyt djnh v vic 

giao s6 ngiri lam vic trong các don vj sir nghip Cong 1p näm 2020 cüa huyn D&k Glong; 

Quyt djnh s 251/QD-UBND ngây 16/01/2020 cüa U' ban nhân dan huyn DAk Glong, Quyt 
djnh v vic giao chi tiêu biên ch cong chi'rc hành cIInh huyn Dk Glong nAm 2020; 

Quyt dlnh  s 600/QD-UBND ngày 9/03/2020 cCia U ban nhân dan huyn Dtk Glong, Quyt dlnh 
v vic giao s ngtrii lam vic trong các don vj trumg hc Cong Ip nArn 2020 cüa huyn Dk Glong và 
mOt s quyt djnh v Cong tác diu dOng, luân chuyn can b thuc th.m quyn. 

K hoach s6 31 /KH-UBND ngày 12/03/2020 cüa UBND huyn Dk Glong, K hoach xét tuyn 
cong cht'rc Chi huy tru&ng Ban clii huy quân sir cp xä huyn Dk Glong näm 2020; 

Thông báo xét tuyn cong chi'rc Chi hny tnr&ng Ean chi huy quân str cp xA huyn Dk Glong nàm 

2020. 



Uy ban nhân dan huyn ban hânh K ho?ch s 1 06/KH-UBND ngày 
28/7/202 1 v djnh k' thuyên di vi trI cong tác dôi 'di cong chüc, viên chi'rc thuc 
U' ban nhãn dan huytn £ài Glong narn 2021 và tiêp tc chi d?o  phông, ban, don 
vi, UBND các xâ rà 80át các linh "irc cOng tác cüa dcrn vj d có huOr.g xem xét 
chuy& di v tcI cóng ác dEi vói a cnLth, tu pháp, ê toán... theo Nghj djnh sO 
59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cca Chinh phü v qi'y djnh chi tit mt s diu và 
bin pháp thi hành Lut Phng, chôg tiiair thüng. 

+ Vic thrc hin chInh sách, çháp IuI.t theo quy djnh cüa pháp 1ut phái cong 
khai, minh bach  dixcc th?c hin nghiêin tue nhix cong khai: diêu kin tuyên sinh, 
diêu kin cp, vAn bang, ching chi; cong khai các khoAn thu, müc thu, cci so vt 
ch,t, tài chInh, trên dia bàn huyn theo quy djnh. 

+ Cong khai mirIh bach theo quy djnh con phài cong khai, minh bach v thu 
ti1c hành chInh. Các co quan, don vj và TJBND các xA dã áp diing h thng tiêu 
chun trong diu hành, quãn 1, don giãn boa thu tl lc hành chInh, câi tiên ch d 
cong tác, nâng cao nAng xuât, chat luçmg, hiu qua; tiêp tiic dy manh  cong tác cãi 
cách hành chInh, hoàn thành vâ thra vào si:r ding quy trInh xir 1 ho so t?i  b ph.n 
mt ctra lien thông theo hixó'ng hin di. 

Vic cong khai nhIn chung thrçic thirc hin theo quy djnh, tuy nhiên tai  mt s 
co quan, don vj chi chU trçng cOng ldiai thu t1ic hành chinh chuyên ngành, linh virc 
chua chü tr9ng vic cong khai them các hInh thüc theo quy djnh Lut PCTN. Chi 
chü tr9ng vic cong khai niêrn yt thu tiic hânh chInh ti b phn mt cOa chisà 
th%rc hin cong khai dy dü kt qua thijc hién. 

b) Ké't qua vic ban hành, thtrc hiên dinh müc, tiêu chuá'n, ché' d: 

Trong vic thirc hin di rnOi co ch quân l di vOi co quan hành chInh và 
don vi su nghiep cong lap Kêt qua thiic hiên co ché tu chu theo Nghi dinh 
1 30/2005/ND-CP và Nghj djnh sO 117/201 3/ND-CP ye sira dôi, bô sung mt so 
diêu cüa Nghj djnh 130/2005/ND-CP:EJBND huyn DAk Glong thrc hin giao 
quyên tij chü, tir chju trách nhim ye sir ding biên ché và kinh phi quãn 1 hành 
chInh dOi vOi các co quan quân l nba nuóc. Den nAm 2020, dA thirc hin áp diing 
cho 13 don vj quAn l hành chInh thuc UBND cap huyn, 01 don vj trrc thuc 
Huyên üy (VAn phông Huyn üy) và 07 dan vj quãn 1 hành chInh thuc UBND 
cap xA do huyn quAn l. 

Thirc hin Nghj djnh s 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh Phü v 
viêe Quy dinh ché do tu chu, tu chiu tiach nhiêm ye thuc hiên nhiêm vu, to chiic 
b may, biên ché và tâi chInh dôi vOi don vi sçr nghip cong lap. UBND huyn Dk 
Glong thirc hin giao quyên tir chü, tii chju trách thim ye thirc hin nhim viii, t 
chirc b may, biên chê và'tài chInh dôi vOi các don vj 5ir nghip cOng 1p2. Vic 

nhix sau: 
2Dn nm 2020 d thrc hin áp dmg cho 41 dcin v trên dja ban, dixçc sp xp th chCrc theo b may c,i th 
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thuc hién ch do tu chñ, tu chiu trách nhim v thirc hin nhim vii, t chüc b 
may, biên chê và tài chInh tai  cáç don vj sr nghip dã tao  diêu kin cho các Co 
quan, don vj chü dng trong vic sCr dung biên ché, kinh phI duçic giao rnt each 
hop 1 nhât de hoàn thành các nhiem v11 duqc giao. Gop phân thirc hành tiêt kim, 
chông lang phi cüa dja phuong. 

K& qua: 100% các co quan, don vj thiic hin co ch t1r chü, tr chju trách 
nhim; 38/38 don vj sir nghip cOng 1p thirc hin theo Nghj djnh s 16/2015/ND-
CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü, trong do, có 01 don vj th1rc hin t1r chU hoàn 
toàn (Ban quân l dir an và phát triên qu dt huyn), 01 don vj thirc hin tr chO 
mt phn (Trung tam Giáo d%ic ngh nghip - Giáo diic thumg xuyên huyn). To 
chirc trin khai thrc hiên Nghj djnh so 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa 
ChInh phü ye vj trI vic lam và s ngu?i lam vic ti'ong don vj sir nghip cong 1p. 

Tt câ các co quan, don vj duçic giao quyên tir chü cong tác quán 1 tài 
chinh, ngay t1r dâu näm 2021 dã ban hành Quy ch chi tiêu ni b theo các ch d, 
djnh müc tiêu chun theo quy djnh và tInh hInh thirc t phát sinh các nhim vii tai 
co quan, don vi trén co si d1r toán chi ducic LJBND huyn giao. Dn nay, các co 
quan, don vj, Uy ban nhân dan các xã dâ thirc hin tit kim 10% chi thung xuyên 
theo quy djnh. 

Trong k' chua phát sinh vi phmv thrc hin djnh rnirc, tiêu chun, ch d. 

V khó khan viing mac: Vic quy djnh xây dirng ch d, djnh mirc, tiêu 
chun v tài chInh cOn chua bao quát duçic tt câ các lTnh v%rc, d.c thu cüa tmg dja 
phixong; chua th.t sat thuc t, sfra di, b sung chua kjp thai. Ch d, tiêu chun 
di vâi can b, cong chüc cp xã cOn nhiu khó khän, chua thong xlrng vth nhim 
duqc giao. 

c) Vic thrc hin quy tc zng xir cic! nguô'i có chz'rc vy quyn hgn 

Vic xây dirng, thirc hin quy tc i'rng xir cüa can b, cong chüc, viên chtrc, 
ngi.thi có chüc vii, quyn hin, các co quan, don vj tip tiic thirc hin Quyt djnh s 
03/2007/QD-BNV ngày 26/02/2007 cUa B Ni vi1 v ban hành quy tc ing xr 

- Sir nghip Giáo dc: 36 dan vi. 

- Sr nghip cong lap: 5 dan vj. 

100% dcm vi sr nghip cong 1p dacc giao quyn tr chü, tr chju trách nhim v thirc hin nhim vij, th chirc 
b may, biên ch và tài chInh d xây dmg Quy ch chi tiëu ni b và quy ch quãn l' tài san cong kjp thai, phü hqp 
và mang 1ii kt qua t&, dáp thig vói'yu cu v nhim vii iii ri Tjo dii 1zr cho các dan vj chü dng trong vic sr 

dung và diu hành d toán kinh phi dii duqc giao hang um. 

Vic xiiy drng quy ch chi lieu ni b cña các dan vi d&i bio dàn theo các ch d, dnh m(rc quy djnh cUa 

nhà nudc. 

Vic ban hành tiCu chi dánh giá mixc dO hoàn lhOnh iihm vii dtrçc giao d lam cn cir chi tri thu nhp cho 
ngtr&i lao dng du duqc 100% dan vj sr nghip cOng 1p thrc hin. 



cUa can b, cong ,chüc, vi chirc v 1& img xI o drc ngh iighip do U' 
ban nhân dan huyn quy' dnh; iun thng c?mg côr tác giáo diic dao due ngh 
nghip cho toàn t1 c.n Iô, (&g chüc, v1': chu ' iig1I lao dng dc bit là 
ngrii có chüc vçt uyn hr.; 

Tang cung k Liät, k cang nành chInh và ,do due cong vi cüa di ngü 
can b, cong chirc, viên chüc. Xây drng và ban hênh Kê hoach so 120/KH-UBND 
ngày 19/9/2019 ye vic triên khai ,hirc hiCn Quyêt dnh so 1 847/QD-TTg ngày 
27/12/2018 cüa Tü t11óng 'h1nh phü v Dé an van 1óa cong vii;quántritnghiêm 
Chi thj so 17/CT- UBND 'igày 7/8/2013 cüa UBND .inh Däk Nông ye chãn chinh 
lé lôi lam vic và thtrc th hông vy cn Ci1 b, cong chirc, viên chüc trén dja bàn 
huyn. 

Chi dio cáe Phông, Ban, dcn vj. Uy ban nhân tiân các xä thirc hin nghiêm 
Chi thj s 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 cüa UBND tinh Dàk Nông v chin 
chinh k 1ut, k cixcrng trong tip nhn, giâ1 quyt thu tiic hành chInh trên dja bàn 
tinh Däk Nông. 

K& qua trong nàM 2020 và näm 2021 chi.xa phát hin truông hçip nào vi 
phm quy täc üng xi1, tang qi.à và nhn qua và xung cit igi Ich. 

V khó khän, vithng mac: COng tác tuyên tuyn, kim tra, giám sat ni b 
quy the ung xu nhmn chung chiia duct các cu quan, dcii vi quan tam trin khai. COn 
tn tti vic e dè, n narg, ngi va ch?.rn. Quy thc mg xu theo quy djnh bao gôm 
nhiu ni dung nhixng chua quy djnh cii th các tiêu chI d thng kê, dánh giá vi d%i 
nhu các vn d v xung dt igi Ich. Cong tác tuyen truyn din rng, giám sat và 
phãn bin xà hi v quy djnh nay chLra dixçic d.y m?nh,  thu?mg xuyên. 

d) Vic chuyé'n ddi vj irl cong tác cia ngu'O'i cO chá'c vy, quyn hgn. 

Näm 2021, Uy ban nhân dan huyn ban hành, cOng khai K hoch s 
106/KH-UBND ngày 28/7/202 1 v djnh kS'  chuyên di vi trI cOng tác di vài cOng 
chüc, viên chuc thuc U ban nhân dan huyn Dtk Glong nàm 2021 và tip tjc chi 
dao phOng, ban, don vj, UBND các xà rà soát các lTnh vvc cOng tác cüa don vj d 
có hi.ràng xem xét chuyn di vi trI cong tác di vói dja chinh, tu pháp, k toan... 
theo Nghj djnh s 5 9/20 19/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü v quy djnh chi 
tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut PhOng, chng tham nhüng. 

Trong k' báo cáo chixa phát hin trithng hçp vi phm v chuyn di vj trI 
cong tác. 

NhIn chung, Uy ban nhân dan huyn thuing xuyên quan tam, chi do, t chüc 
thirc hin cOng tác chuyn dOi vj trI cong tác can b, cong chuc, viên chuc djnh kS', 
dc bit là can bO,  cOng chue trong ffnh virc k toán, dja chInh. Tuy nhiên, trong 
qua trInh thrc hin vn cOn nhiu khó khän do dc thu cüa dja bàn huyn rng, 
dang trong thii gian x1r 1 các vn d thn tai  v quãn 1 dt dai, tài nguyen rung, 
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khoáng san . ..các côngchirc dja chInh thrçic luân chuyn v dja bàn mói sau khi 
tip cn duçic cong tác chuyên mOn 'ai phài djnh kS'  chuyn dM; cong chüc cp 
huyn ducc tuyn ing, b trj theo vj trI vic lam, dang thirc hin l trInh tinh giân 
biên ch... nên gp nhiu khó khàn trong cong tác sp xp can b, cOng chirc d 
thc hin djnh k' chuyn .di. 

3.2. Viêc 1/nrc hin kim soát tài san, thu nhip cüa hguô'i có chá'c vy, 
quyn hçzn trong co' quan, t cli ac, iton vj 

K hoach t chrc thirc hin; kt qua kê khai tài san, thu nhp ln du; kt qua 
cong khai tài san, thu nhp minh bach  ài san, thu nhp närn 2020 thrcic thijc hin 
theo quy djnh bng vic niêm y& cOng khai ban kê khai tài san, thu nhp theo L4t 
phông, chng tham nhüng näm 2018, Nghj djnh s 130/2020/ND-CP ngày 
30/10/2020 cüa ChInh phU v kim soát tài san, thu nh3p cüa nglrôi có chüc viii, 
quy&n han  trong ca quan, t chüc, dan vj. 

+ Tng s dan vj pli trin khai thrc hin kê khai tài san, thu nhp là 24, dâ 
thirc hin, có báo cáo kt qua kê khai tài san, thu nh.p näm là 324 bàn kê khai 1.n 
du; tng có 324 bàn kê khai tài san ln dAu diiçic cOng khai theo quy djnh; 

+ Tng s6 ngui cO nghTa vi,i ké khai tài san, thu nhp näm là 324 ngi.thi; s 
ngui dà kê khai tài san, thu nhp là 324 ngi; 

+ V cOng khai bàn kê khai: Tt cã các ca quan, dan 'j  du t chic cong khai 
theo hInh thIrc cOng b tai  cuc hçp cia dan vj. Không có thông tin phãn ánh sau 
khi cong khai các bàn kê khai tãi san, thu nhp. Không có tru?mg hqp xác minh v 
kê khai tài san, thu nhp. 

Mt s co quan, dan vj chua nghiên cüu k.' quy djnh v kim soát tài san, 
thu nhp nên vic thirc hin ké khai tai  mt s Co quail, don vj con 1itng tüng, chisa 
phân bit duçic kê khai lAn d&u, kê khai b sung theo Nghj djnh s 130/2020/ND-
CP. MAu kê khai tài sn lAn dAu chua có ni dung çt kê khai các khoãn vay tin 
diing cüa ngithi có nghTa vii kê khai. 

3.3. Cong tác kiêm tra, ty' kkm tra cña cc quan, tii chá'c, don vj và phál 
hin tham nhüng thông qua lzoçil dng giám sat, thanh Ira, kkm fra, kiêin loan. 

- U ban nhârL dri hu)'n thisO'ng xuyên chi dao  các phOng, ban chuyên mOn, 
UBND các xã tin hành kim tranii b the linh virc quãn l nh&m phát hin chAn 
chinh kjp thai nhUng thik sot, yu kern dscic kjp th&i. Trong k' chiza phát hin 
hành vi tham nhüng qua côiig tác kiêm tra ni b. 

- Vic thirc hin k hoach thanh tra, kirn tra, giárn sat: 

+ S cuc kim tra phát hin hành vi có du hiu tham nhUng/ Tng s cuc 
kim tra thirc hin: Näm 2020 vã tInh dn 9.tháng nrn 2021 không có cuc kirn 
tranào; 



+ S cuc giárn sat ohát hin hnh vi có du hi'u tham nhüng/ Tng s cuc 
giám sat thtrc hin: Trong näm 2020 vã tinh den 9 tjiáng nm 2021 không có 
cuc ye giám sat; 

+ cuc thaiiii tra ,hát. Iuçr nam nhtngITng s cuc thanh tra thirc hin: 
Trong nàn-  2020 t ch 04 cc t1ann ira hãnh c1fi1h. Chua phái hin t1ian 
nhüng qua cong tic thani 

3.4. clii d13 Ira cli nlziin cut-s ;zgu'fri dfrng dii Co quan, t chfrc, don vj trong 
phàng, chông than, n/i üng 

- Hng nàrn, U' ban nhân dan huyii du xây -igng k hoach  phông, chng 
tham nhUng trén; chi dao các cci quail, doTi vj, UBND các xã xây dirng k ho?ch 
PCTN bang näm tai  co quaii, doii vj mIph, tuyên truyn., quán trit dn tt cã can 
b, cong chüc, viên chirc, ngithi io dng, kh.ông duç gay phin ha, sách tihi&i 
trong t1c thi cong "ii di vtd nguô'i dn.và doãnh nghip trêñ dja bàn huyn. 

- Chi do vic kirn tra, r. Sot, thông hoá van bàn qay phm pháp 1ut v 
PCTN, dng thai chi do b phn thanl rnuu kim tra, theo dOi vic thi hành vAn 
bàn cüa các. &m vj v PCTN trén djr bàn huyên. 

- Cong tác ph bin, tuyên truyén, giáo dic pháp 1ut v phOng, ch&ig tham 
nhüng disçic chü trçng và mang 1i hiu qua; tip tiic dam bão v s iuç1ng, chit 
krçing ni dung phông, cMng tham nhüng trong vic trin'khai, thrc hin theo Chi 
thj s 1 0/CT-TTg ngày 12/6/2013 cüa Thñ tung Chinh phü d ngän ng1ra tInh 
trng gay phin h, nhUng nhiu trcng thirc hin cOng viii dM vâi ngithi dan và 
doanh nghip; cong tác PCTN &rçc dy mnh và tang ci1ng. 

3.5. Vic phbng, chông Ihain nliibig trong doanli nghip, tt c/the khu vrc 
ngoài n/ia n,thc 

Cong tác phông, ngra tham nhüng trong doanh nghip, tã chüc khu virc ngoài 
nhà nuâc: Theo chüc näng, nhirn vi, UBND huyn không có thm quyn Quyt 
djnh thành 1p doanh nghip, t chirc khu virc ngoài nhà nixóc. Do do khOng phát 
sinh nhim vi1 phOng, chng tham nhiThg, lang phi trong linh vrc nay. 

- Thanh tra v vic chp hành các quy djnh v quãn l va sr di,ing'ngun v&i Mu tix xây drng Co bàn các 
cong trinh do UBND xà Quáng Son, Ban Quan l Chtrong trInh Mc tiéu Quc gia xä Quang Sonkin nghj thu hi 
là 22.040.230d np ngân sách nhà nu(ic; kin nghj giàrn trfr quy& toán vài s6 tin là 275.999.488d104 cong trinh. 

- Thanh tra v vic thtrc hin cong tác bàn tr tnrông mâm non Hoa Hng, x Quang Kh, huyn Dk Glong, 
tinh Dák Nông; 

- Thanh tra vic cong khai, minh bach  cong tác du thu, thanh quy& toán dAu ttr xây drng Co bàn do Ban 
Quàn l' dir an và phat trin qu dt dai  din lam chO dAu ttr ti vn ngãn sách huyn (Nhà da nng Tnr&ng THCS 
Dâk Nang vá Bp n bàn trü Trirmg TH La Van Cu, xàDk R'MAng); 

- Thanh tra vic quãn l và st dçing ngân sách nam 2018, nàm 2019; các khoàn dOng gop ngoai ngân sách 
näm hQc 2017-2018, nam 2018-2019 cOa trtràng PTDTBT TH Vtr A Dinh, xA Dâk Som, huyn Dâk Glong, tinh Oak 
Nông. 
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3.6. Vic xü lfr ham nhzüng và !zà'ih vi khác vi phim pháp 1uut vt phbng, 
cháng f/tam nhüng. 

- Kt qua xir l qua diu tra: S ngi cci quan diu tra d nghj truy th v hành 
vi tham nhüng/Tông s ngithi bj cci quan diu tra kh&i t6 trong cac vv an lien quan 
tham nhüng: 

Trong nàm 2020, có 01 v an nhn hôi l3.000.000d, s ngiri cci quan diu 
tra dé nghj truy to v hành vi tham nhürig 04/04 thng s ngithi bj cci quan diu tra 
kh&i t trong vi an lien quan tham nhüng; gm các ten Hoàng van Hoà, Hoàng van 
chic, L Van Xuân là nhân viên quân 12  bào v rung cüa HTX Hqp Tin xã Quàng 
Scm, [cii dung chüc vii .quyn han  nhn cüa anh Ninh VAn Nay xã Quãng Scm vói 
s tin 3.000.000d d thã xe may mItc dang müc dAt trái phép trén phAn dAt cüa 
HTX Hcip Tin xä Quàng Scm; s tin trên dA thu hi 3.000.000d (Trong nAm 
2020, qua mi rng diu tra, cong an huyn Dk Glong dâ khyi tO them 01 bj can là 
Diiang Quc phi xã Quãng Scm) xü l theo qu djnh; nAm 2021 không phát sinh 
ye vi.1 vic, v'.i an tham nhUng. 

- Kt qua xir 1 qua truy t& S ngrôi do Vin Kiêm sat truy to ye hành vi 
tham nhung/Tng s ngi.ri có hành vi tham nhüng bj cci quan diu tra d nghj truy 
t v hành vi tham nhüng: Trong nArn 2020 s nguii do Vin Kim sat truy t v 
hành vi tham nhung là 04/04 tng s nguIi cO hânh vi tham nhUng; 

- K& qua xi:r 1 xét x'tr: S ngiräi do Toà an k& n ti pham tham nhüng/ Tng 
s ngis&i do Vin Kiin sat truy th v hânh vi tham nhQng: Trong nAm 2020 s 
ngithi do Toà an k& an ti pham tham rihflng là 04/04 thng s ngithi do Vin Kim 
sat truy t v hành vi tharn nhüng; nAm 2021 không phát sinh v v vic, v11 an 

tham nhüng. 

- S krçing tin, tài san kin nghj tu hi phát hin qua diu tra, truy t& xét 
xü/Tng s tin, tài san dA phát hiii chañi ithing: Trong nArn 2020, so luçing tiên, 
tài san kin nghj thu hi phát hin qua diu tra, truy t& xét xü là 3.000.000dl 
3.000.000d tng s tin, tài san dâ phát hin tham nhUng; nAm 2021 không phát 
sinh vii an nào v tham nhüng. 

II. NHJN D!NH,  DANH GIA CHUNG VItC TJII  HANII PHAP LUT 
yE PHONG, CHONG THAM NHUNG CUA C€ QUAN, TO CHU'C, DJN 
vi 

1. Dánh giá cii ung vJ vic (hi han/i các qity jnh p/tap luit phèng, chEng 
(ham nhiing. 

Trong giai doan  tü nArn 2020 dn näm 2021 ,vic thi Iiành các quy djnh pháp 
1ut v cong tác phông, chng tham nhüng luOn thrçic U' ban nhân dan huyn quan 
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tam, 1nh dao,  chi  dao  tri: khai r$ :±m h?n. tham nhüng, lang phi trén 
dja bàn huyn.Các ho ng quãi l I hà iir.. v pilong, cMng tham nhng, thirc 
hiên cac bin phap ph h 1 T ir h' tp' AhCng dirc triên kni 
dông b i hâu hêt các iLih ' rc àn i' rhà nuâc, êii khai dông b và kjp thai 
các van bàn lãnh o, hi do ci p trêi., ci the hóa btng các chizong trmnh, k 
hoach harh d3ng zu t 3 ccng tac giao dc, tuyên truyên, phô biên phap luât ye 

phong, cilông ttiam nndn droc .ay manli, thuc hiên dông bô, co kC hoach va su 
phôi hçip graa ác co' uan, t hic .tQu v; cong tac thanh tra trách iihin thrc 
hiên cong tac phong, chông tnm hüng'amc tnuc hiên tot 

Vic thirc hin 'ác giâi i' rra dã dirç:c trin khai thirc hin tirong 
di dng b nhtng giãi p11áp cig khLi, minh bach;  ài each hành chInh dáp rng 
yêu câu. Các bin pháp tht hi. ; 1' tharn ihüng cia cluçic triên khai, các biêñ 
pháp phát hin tham nhüng dtxçc .triên khai dông b, có hành vi tham nhüng dà 
dirge phát hin, 1, vic thu hôi tâi san tham nhüng. 

2. Khó khán; i'wóng ntc: 

- Vic nghiCn ci'ru ek van bàn quy pham pháp iut, các van bàn hir&ng dn 
cong tác phông, chng tharn nhUng ôn han  ch; mt sA phông, ban, co quan, don 
vi va UBND cac xä cnua ri.rc nen cung du, k1p thai chê do thông tin bao 
cáo.Thiêu chizcing trInli, k hoacn ii hc;p ng hc. COng tác tuyên truyên, phO 
bin pháp iut v phông, chng tnam thng cilua có s sang tao,  các dánh giá hiu 
qua tác dng eUa hoat dng tuyCn giáo dc, ph& bin v phông, chng tham 
nhüng chira cáo. 

- Các giãi pháp phôngngi'ra tharn nhQng dã dirge trin khai dy dü tuy nhiên 
hiu qua chira cao, thiêu quyêt lit; vic tic hin cOng khai, minh bach trong hoat 
dng cUa Co quan, to -hrc, don vj trong rnt so linh virc vn chira báo dam yêu 
cau. 

- Phát hinvà xü 1 tham nhüngvân là khâu yêu trong cong the phông, chong 
tham nhung; vic tir kiêrn tra, phát hiçii tharn nhQng thông qua giâi quyt don thu, 
thanh tra, kiêrn tra hiu qua thâp, vic phát liin tham nhüng chü yOu qua cong tác 
diOu tra, truy to xét xlr, q1ia dir lun xâ hi. 

III. BE XUAT, MEN NGHJ 

1. V các giãi pháp hoAn thin th ch, pliáp 1ut. 

- Tip tiic dánh giá vic thi hành pháp 1ut v phông, chng tham nhung d cl,i 
the hóa h thông chi tiOu tMng kO, dánh giá v các ni dung Cong khai, rninh bach, 
chê d djnh mirc, trách nhim cüa ngirai düng du, ban hành quy trInh thu ti,jc tir 
kiêm tra dánh giá trong cong tác phOng chng tham nhüng. 

- B sung ni dung kê khai các khoán vay tin diing trong mu kê khai di vói 
nguai có nghTa vi1 kO khai tai Nghj djnh s 1 30/2020/ND-CP ngày 3 0/10/2020 cüa 
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ChInh phü v kim soát tài san, thu nhp cüa ngu?i có chirc v1i, quyn han  trong Co 
quan, tt chüc, dorn vi. 

2. V các giãi pháp t chüc thtyè hin nhäm nâng cao hiu qua thi hành 
pháp 1ut v phông, ch6ng tham nhüng 

- TMp tVc  hoàn thin chIiih sách, pháp lu.t v cong khai, minh bach và dan 
chU trong boat dng thi hành cOng vii, cQng nhis ma rng quyn và khâ nng tip 
cn thông tin, giám sat cüa nhân dan, Mt trn T quc d6i vói hoat dng cüa cac 
co quan Nba niiac. Thirc hin hiu .qüà hon nüa cong tác giãi quyt khiu nai, t6 
cáo v tham nhQng, có nhtng quy dnh bâo v t& ngiiai th cáo tham nhüng, tiéu 
c1rc. / 

- Dy nhanh cOng tác xây dirng ChInh phü din t1, câi each hành chInh, 
cOng khai minh bach trong hành chInh cOng, có các cci ch, quy djnh phü hçip d 
ngän ehn có hiu qua các hành vi tiêu clrc trong vic thrc hin các thU tic hành 
chInh. 

- Cong tác giám sat, thanh tra, ki&n tra, kirn toán phãi duçic tin hành 
thung xuyen và lien tiic, nht là trong các lTnh vlrc d phát sinh tham nhUng, tiêu 
c1rc; darn bâo tinh nghiém minh, khách quan trong. cong tác diu tra, truy t, xét 
xü, thi hành an dM vâi cáë vii an lien qUan dn tham nhUng, tiêu clrc. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh thi hhhpháp lut v phOng, chng tham nhUng 
trên dja bàn huyên Dk Glong (co dInh kèn phy lye và danh myç) d UBND tinh, 
Thanh tra tinh bitt, theo dOi, chi dao./ - 

Noi nhn: 
- Thanh tra tinh; 
- TT. Huyn üy; 
- U. HDND huyn; 
- UBMTTQVN huyn; 
- Các phOng, ban, &ln vj trrc thutc: 
- UBND các xä; 
-Liru:VT. 

  

CHU TICH 

   

4(Q(MV 

    

   

Trn Narn Thu!ãn 

 

1 

   



(Kern theo báo cáo  s4ç  
PHU LVC 
C-UBND ngày/,V/2O21 cáa dy ban D 

/I1 
I 

nhán dan huyn Dk Glong, tInh hlnh thi hành pháp lut v PCTN) 

STT NO! DUNG Näm 2020 Näm 2021 
I  Vic thrc hin các bin pháp phông ngira tham nhñng 

a) Cong khai, mmli bzch v t6 chfrc và ho(zt d5ng cüa c0 quan, to 

 chá'c, dow vj 
1  Các hInh thtirc cong khai thix&ng thrçxc thijc hin Ti co quan Ti co quan 
2  S cuQc kim tra vic thirc hin cong khai, minh b?ch Không Không 

3 
S cci quan, t chirc, don vj bj phát hin có vi ph.m quy djnh v 

cong khai, minh bach (lit ké hinh tht-c xz. lj tu-olig &ng vái so don vj 
 bi xi't l) 

Không Không 

4  S cuc h9p báo va s 1n cung cp thông tin cho báo chI Không Không 
5  S6 In cung cp thông tin theo yeu cAu KhOng Không 
6  S I.n thixc hiên trách nhim giãi trInh Không Không 
b)  Xây 4ng và thy-c lz&n djnh müv, tiêu chu&n, clii d 

1 Viêc cong khai các van ban v dinh mirc, tiêu chun, ch do (ghi rö 
,  hinh thu-c cong khai twong u-ng voi van ban) Tai co quan Tai ca quan 

2 So cuOc thanh tra, kim tra viêc thixc hiên cac quy dinh v dinh mirc, 
 tieuchuan, che do Khong Khong 

3 So Co quan, to ch(rc, don vi vi pham quy dinh ye dinh mirc, tiêu 
 chuan, che dç Khong Khong 

4 

 lj) 

So ngiiii vi phim quy djñh ye djnh müc, tiêu chuan, ch d bj xir 1- 
và hInh thüc xir I (lit kê hInh thic x lj twong üng vài ngu-ài bj xt- KhOng Không 

c)  Thy-c l,in quy t€c ü'ng xw cáa ngwiri có c/thy vy, quytn h(In 

1 
S ngiiñ vi phm quy t&c ing xi:r bj xi 1 và hinh thüc xfr 1' (lit kê 

 hInh thi-c th l tu-crng z-ng vái nuOi b/ xz' lj) i<io g IIliOn g 

2 So nguii vi phm quy djnh ye tng qua và nhn qua tng bj xir 1 a 
 hInh thirc xir 1 (lift kê hInh thzc xii- l3 tu-ong ing vái ngwai bj xt- l) g KhOn g 

So ngrnxi vi phm quy djnh v kiêm soát xung dOt Içri Ich bj xi:r 1 V 
 hInh thirc xr 1 (lit kê hInh thz-c xz- 1j5 tu-ong z-ng vài ngu-&i bj th l) g KhOn g 

d)  Chuyn ddi vj tn' cong tac cüa ngu'ài có cia-c vy, quyln hgn 

1 So hrcmg cong chuc, vien chuc di.rcxc chuyen doi vi tn cong tac Khong 

trI 

Dang trin 

khai thi.rc hiên 

theo K hoach 

s 106/KR- 

UBND ngày 

28/7/2021, v 

dinhk' 

chuyendoivi 

cOng tác di 

vài cOng chirc, 

viên chirc 

thucUyban 

nhândân 

huynDk 



Glong näm 
202 1. 

2 S nguii chuyn di vi tn cong tác theo K hoch chuyn di vj trI 
cOng tác 

ông 

Dang triên 
khai thixc hiên 
theo K hoach 
s 106/KH- 
UBND ngày 
28/7/2021, v 

djnh kS' 
chuyên dôi v 

trt cong tac doi 
vâi cong chrc, 

viên chirc 
thuc Uy ban 

nhân dn 
huyn Dak 
Glong nãm 

2021. 

3 So ngum thuc te da chuyen doi vi tn cong tac Khong 

Dang trin 
khai thirc hiên 
thea K hoch 

s 106/KR- 
UBND ngày 

28/7/2021, v 

dinhkS' 
chuyn di vj 

tn cong tac doi 
vài cong chüc, 

viên chirc 
thuôc Uy ban 

nhân dan 
huyn D.k 
Glong nãm 

2021. 
II Vic kim soát tài san, thu nhp cüa ngtroi cO chwc vii, quyn 

han 

1 
S h.rqt ngixôi disçic tuyên truyn v Nghj djnh 130/20201ND-CP cUa 

Chinh phu ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngtr&i cO chrc vii, quyên 
hn trong Co quan, to chirc, don vj. 

735 iUO 
,: 375 luçrt ngii1i 

2 Vic cOng khai Ban kê khai tài san, thu nhp: 
Slu-cmgcôngkhaitaicuôc hop 324 324 
So htcrng cong khai bang hInh thtc niêm ye1t 324 324 

3 S ngirñ duqc xác minh tài san, thu nhp Không KhOng 

4 
S ngtthi bj xir 1 k' 1ut v nghia vii trung thirc trong kê khai tài 

san, thu nhp, giái trInh nguOn gOc cüa tài san, thu nhp tang them 
(lit kê hlnh thtc th 1j5 tu'oi &ng vái ngzthi bj xir lj) 

Không Không 

III 
Cong tãc kim tra, tir kiêm tra cüa co' quail, t chfrc, don v và 

phát hin tham nhung thông qua hot dng giám sat, thanh tra, 
kiêm tra, kiêm toán 



1 

Kim tra và tr kim tra cüa cor quan, to chrc.&m vj: 
Scf cuç5c kié'm tra Không Không 
So cuóc hr kié'm tra Không Không 
Sc ngu-&i cO hành vi tham nhung du'crc phát hiçn qua cOng tác kkm 

Ira KhOng KhOng 

Sc ngu'ài Co hành vi tham nhiThg du-cic phát hin qua cOng tác te 
kiêm tra Không Không 

2 

Phát hin tham nhüng thông qua hot dng giam sat: 
So cuc giám sat Không Không 
S ngu-&i cO hành vi tham nhing du-çrc phát hiçn qua hoat dóng 

giám sat KhOng Không 

Phát hin tham nhüng thông qua hot dng thanh tra: 
S cuôc thanh tra Không Không 
S ngu&i cO hành vi tham nhIng du-ç.rc phát hin qua hoat d5ng 

thanh tra Không Không 

Phát hin tham nhung thông qua hot dng kim toán: 
SO cuôc kiem toán Không Không 
Sc ngithi CO hành vi tham nhüng du-cic phát hin qua hogt dong 

kiêm toán lhông KhOng 

d trách nhim cüa ngirô'i dfrng du co' quan, to chüc, do'n 

1 So ngui vi pham ch do trách nhiêm cUa ngixii &rng du cor quan, 
, to chuc, don vl (lzçt ke hinh thu-c xu- ly tu-o'ng u-ng vrn ngu-oi b; xtr ly) 

Khong Khong 

Vic phông, chng tham nhung trong doanh nghip, t chfrc khu 
vi,rc ngoài nhà ntr&c 

1 So hxct nguii trong doanh nghip, to chirc khu vrc ngoài nhà nuóc 
dirç'c tuyên truyên, hiiàng dn ye pháp 1ut phOng, chông tham nhCing 

2 So doanh nghip, t chi'rc khu vrc ngoài nhà nuóc dã xây dirng quy 
täc do th'rc nghê nghip, quy täc do düc kinh doanh 

S doanh nghip, t chiirc khu vrc ngoâi nhà nuâc dã xây dimg quy 
tàc rng xi, cci chê kiêm soát ni bO 

4 
S truOng hçip có hành vi tham nhüng trong doanh nghip, to chirc 

khu vrc ngoài nhà nuc duçxc phát hin, xü I (ghi rö hInh thz-c xi lj 
tu-o'ng ing) 

Vic xtr I tham nhUng và hành vi khác vi phim pháp 1ut v 
phong, chng tham nhung 

1 
So vii vic tham nhüng bj phát hin 

S nguii có hành vi tham nhüng bj xü 1 (ghi rö hInh th&c x l3 
Iwcrng ü'ng) 

04 di çg 
bj khâi to 

g 

2 S tái san bj tht thoát do hânh vi tham nhüng và s tâi san thu hi 
throrc 

3000000d Ong 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dôc 1p - Tir do - Hanh phñc 

BANG THÔNG KE DANH MUC TA! LIEU THEO DO! TH! HANH PHAP LULT NAM 2020 vA NAM 2021 
Kèm theo Báo cáo só8/BC-UBND ngàjO//,f2O21 cia UBND huyn Dk Glong) 

Stt Loi 
 van ban  

Co quan 
ban hành 

S ban hành Ngày ban 
hành 

Ni dung trIch yu Ghi 
chü 

I.  Linh vtrc do Thanh tra tinh chü trI 
1.  Các van ban cM dao v PCTN 
1 

 van 
Cong UBND 

huyn 
1957/tJBND- 
VP 

16/6/2020 Vê báo cáo dánh giá cong tác PCTN näm 2020 

2 

 van 
Cong UBND 

huyn 
2436/IJBND- 
VP 

2 1/7/2020 V vic báo cáo cOng tác PCTN phic vit k' hçp thir 10, Quôc hOi khoá XIV 

3 

 van 
Cong UBND 

huyn 
2567/UBND- 
TTr 

04/8/2020 V vic Don dc báo cáo cong tác, phong, chng thain nhüng phiic vi k' hop 
thir 10, Quoc hi khoa XIV 

4 

 van 
Cong UBND 

huyn 
2947/UBND- 
VP 

29/10/2019 Thirc hin dt an "Tuyên truyn ph biên, giáo dic pháp 1ut ye phong, chông 
tham nhi3ng nãm 2019 và nám 2020' 

5 

 hoch 

Ké UBND 
huyn 

1 18/KH- 
UBND 

18/9/2019 V thirc hin D an dAu tranh phông, chông "tham nhting 4t" trên dja bàn 
tinh Dák Nông 

6 Kê 
hoch 

UBND 
huyn 

130/KH- 
UBND 

16/10/2019 K hoch s6 130KH-UBND ngày 16/10/2019 v vic thirc hin Chi thj so 
10/CT-TTg ngày 22/04/2019 cüa TTCP ye tang cuông xi:r 1', ngän chn có 
hiu qua tInh trang nhi.ing nhiu, gay phiên ha cho nguñ dan va doanh nghip 
trong giái quyêt cOng vic 

7 Kê 

hoch 

Phông Tir 
pháp 

05/KH-PTP 04/5/2020 Kê hotch ye to chIrc tuyên truyên pháp 1ut ye PCTN; Lust to cáo và B Lust 
HInh sir 2015 (si'ra di bO sung näm 2017) 

1 



8 
hoch 

Huyn u' 100-KH/HU 19/8/2019 T chirc phô bin, quán trit phông, chng "tham nhüng vat" trong h thng 
chInh trj tith Dak Nông 

9 K 
hoch 

Huyn u 106-KI-1/HU 17/10/2019 Thrc hin dê an dâu tranh phông, chng "tham nhüng vt" trong h thng 
chiInh tn tinh Däk Nông 

10 
hoach 

Huyn u' 120-KH/HU 03/04/2020 To chirc rà soát các cuc thanh tra v kinh t - xA hivà thirc hin kin nghi 
kiêm toán nhà nuOc nm 2019 

11 
hoch 

UBND 
huyn 

118/KR- 
UBND 

18/9/2019 V thirc hin Dê an dâu tranh phông, chng "tham nhüng vat" trên dia bàn 
tinh Dak Nông 

12 Kê 
hoch 

UBND 
huyn 

02/KH-TTr 23/12/2019 Kê hoch cong tác Thanh tra näm 2020 

13 Nghj 
quyêt 

Huyn üy 06/NQ-HU 17/04/2018 V vic tang cuxng sir lãnh do cüa Dãng di vói cong tác thrc hành, tit 
kim, chông lang phi trong vic sr dtng nguôn ngân sách nhà nuOc nói chung 
va trong 11th vrc DTXD co bàn nói riêng giai don 2018-2020 và nhftng näm 
tiêp theo 

14 Quyt 
djnh 

UBND 
huyn 

3300/QD- 
UBND 

26/12/20 19 Phê duyt k hoch thanh tra cUa Thanh tra huyn näm 2020 

15 K 
hoach 

Thanh tra 
huyn 

07/KFI-TTr 24/12/2019 V vic phê duyt Ké hoch thanh tra nàm 2020 cüa Thanh tra huyn Dik 
Glong 

16 Kê 
hoch 

UBND 
huyn 

52/KH-UBND 01/6/2018 Thirc hin Nghj quyêt sô06/NQ-HU ngày 17/04/2018 cüa Huyn u' D.k 
Glong ye tang cung sir lánh dto, chi dto cüa Dàng dôi vâi cong tác thc 
hành tiêt kim, chông lang phi sir ding nguôn ngân sách thà nuâc noi chung 
và trong 11th virc dâu tu xây drng nói riêng giai don 2018-2020 và nhng 
nãm tiêp theo 

17 K 
hoch 

UBND 
huyn 

13/KH-UBND 26/01/2021 V cong tác phông, chông tham nhüng näm 2021 

Din hInh cp xà, các phông, ban 

18 K 
hoach 

Quang 
Son 

12/KH-UBND 04/6/2020 K hoch cong tác PCTN nam 2020 

19 
hoach 

Quãng 
Hoà 

28/KFI-UBND 03/6/2020 K& hoach  cong tác PCTN nàm 2020 

20 Báo cáo Dak Plao 192/BC- 
UBND 

17/8/2021 Báo cáo két qua thrc hin cong tác PCTN nam 2020 

21 Báo cáo Dak Som 232/BC- 18/8/202 1 Báo cáo kt qua cong tác phOng, chng tham nhüng näm 2020 và phuong 
2 



UBND hixOng nhim vii nàm 2021 
22 

 hoach 
Ké Däk Som 04/KH-UBND 6/01/2020 K hoach thrc hin cong tác PCTN näm 2020 

23 

 hoach 
Ké Dak Plao 22/KH-UBND 01/6/2020 K hoch cong tác PCTN näm 2020 

24 Ké 
hoch 

U ban 
MTTQ 
Viét Nam 
huyn 

16/K}I- 

MTTQ-BTT 
01/04/2020 K hoch thuc hién cong tác PCTN, lang phi cüa Mt trn To quôc Vit Nam 

huyn Dãk Glong nam 2020 

- 25 

 van 
Cong UBND 

huyn  
3065/UBND- 
TTr 

23/9/2021 V viec báo cáo kt qua theo dOi thi hành pháp Iut ye phông, chông tham 
nhung. 

2.   Kin nghi the ché 
- 

 UBND huyn Dak Glong thông nhât vài kê hoach, hoán thin th ch cüa tinh, TW. 
3.   Côn tác thanh tra, kiêm tra 
1 Quyet 

dinh 
Thanh tra 
tinh 

05/QD-TTr 23/6/2020 Thanh tra quàn l và sCr diing ngân sách nãm 2018, nàm 2019; các khoán dóng 
gop ngoài ngán sách näm hçc 2017-2018, nàm 2018-2019 cüa tru?mg 
PTDTBT — Tiêu hoc Vr A DInh, xã Dák Som, huyn Dak Glong, tinh Däk 
Nông 

2 

 dinh 
Quyet UBND 

huyn 
3300/QD- 
UBND 

26/12/2019 V/v phê duyêt k hoch thanh tra näm 2020 cüa Thanh tra huyn Däk Glong 

3 
Quyêt 
dinh 

Thanh tra 

huyên 
07/QD-TTr 05/10/2020 Thanh tra viêc chap hành các quy djnh v quãn l và s1r d%lng nguOn vOn dâu 

tix xay drng cci ban các cOng trinh do UBND xâ Quang Scm, Ban Quãn 1 

chrcmg trinh miic tiêu Quoc gia xa Quang Scm lam chü dâu tu, giai doin 
2017-20 19 

4 Quyt 
djnh 

Thanh tra 

huyn 
10/QD-TTr 24/11/2020 Thanh tra viéc cOng khai, minh bach cOng tác du thu, thanh quyt toán du 

ti.r xay dimg ca bàn do Ban Quan l dir an và phát triên Qu5 dat ct?i din lam 
chü dâu ti.r tir von ngân sách huyn (Nhã da näng Tru&ng THCS Däk nang và 
Bêp an bàn trü Tnr&ng TH La Van Câu, xã Dak R'Mang 
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 djnh 
Quyét Thanh tra 

huyn 
3053/QD- 
UBND 

30/09/2020 Thanh tra thirc hiên cOng tác bàn trü trtrmg mâm non Hoa HOng, xa Quang 
Khe, huyn Dak Glong tinh Dak Nông. 

6 Kêt luân UBND 
huyn 

02/KL-UBND 26/01/202 1 Thanh tra thtrc hin cong tác bàn trti tmrng mâm non Boa HOng, xâ Quáng 
Khê, huyên Dak Glon', tinh Dak NOng.  

7 Kêt lun Thanh tra 01/KL-TTr 04/01/2021 Thanh tra ye vic chap hành cac quy djnh ye quân 1' và si:r ding nguOn vOn 
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huyn dâu tii xây drng Co ban các Cong trmnh do UBND xã Quáng san, Ban Quán 1 
Chuang trInh Miic tiéu QuOc gia xã Quing san lam chü dâu tix, giai don 
2017-2019. 

8 Kt Iun Thanh tra 
huyn 

03/KL-TTr 04/02/202 1 Thanh tra vic cong khai, minh bich cong tác du thu, thanh quyt toán dAu 
to xây dmg cabãn do Ban Quãn 1 dir an và Phát triên qu dat di din lam 
chU dâu to tü von ngãn sách huyn (Nhà da nang Trumg THCS Dàk Nang va 

bêp an ban trü Trithng TH La Van Câu, xA fMk R' Mang) theo quy djnh pháp 
luât ye PCTN. 

9 Kt 1un Thanh tra 
huyn 

01/KL-TTr 14/10/2020 Thanh tra vic quãn l và sr dimg ngan sách näm 2018, näm 2019; Các khoán 
dóng gop ngoài ngân sách närn 2017-2018, närn hçc 2018-2019 cüa Trithng 
PTDTBT TH Vi.'r A Dinh, xà Dak Som, huyn Däk Glong, tinh Dak Nông. 

10 Quyt 
djnh 

Thanh tra 
huyn 

03/QD-UBND 30/03/2021 Thanh tra vic quãn 1, sr dtng nguOn kinh phi h trçY ngui dan gAp khó 
khän do di djch Covid-19 tti UBND xa Quãng sun và UBND xA Quang Khê. 

4. So kit, tng kt v PCTN (thijc hin khoãng trên 90% các 1oi phãi báo cáo) din hInh v cOng tác tham nhung 
1 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 0 1/2020 Báo cáo cOng tác phOng, ch6ng tham nhüng tháng 1, phoung huàng nhim vu 

tháng 2 näm 2020 
2 Báo cáo UBND 

huyn 
64/BC-UBND 27/02/2020 Báo cáo cOng tác phOng, chng tham nhung tháng 2, phuang hoàng nhim vu 

tháng 3näm 2020 
3 Báo cáo UBND 

huyn 
92/BC-UBND 17/03/2020 Báo cáo cong tác phOng, chông tham nhüng tháng 3, phuong hi.ràng nhiêm vu 

tháng4nam 2020 
4 Báo cáo UBND 

huyn 
89/BC-UBND 8/03/2021 Báo cáo tOng kêt Chin hrçic Quc gia ye cong tác phông, ch6ng tham nhüng 

den näm 2020 và Ké hotch thirc hin UNCAC cüa huyn Dãk Glong 
5 Báo cáo UBND 

huyn 
148/BC- 
UBND 

22/04/2020 Báo cáo cOng tác phOng, chông tham nhüng thang 4, phuong huâng nhim vi 
tháng 5 nam 2020 

6 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 05/2020 Báo cáo cOng tác phOng, chOng tham nhüng tháng 5, phoung hoàng nhiêm vu 
thang6nam 2020 

7 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 06/2020 Báo cáo cOng tác phOng, chOng tham nhfing tháng 6, phoang horng nhim vii 
tháng 7 näm 2020 

8 Báo cáo UBND 
huyn 

301/BC- 
UBND 

21/07/2020 Báo cáo cOng tác phOng, chng tham nhflng tháng 7, phoung huâng nhim vu 
tháng 8 näm 2020 

9 Báo cáo UBND 
huyn 

330/BC- 
UBND 

11/8/2020 Báo cáo cOng tác PCTN phiic vii k' hçp thi'r 10, Qu6c hi khoa XIV 

10 Báo cáo UBND 356/BC- 21/8/2020 Báo cáo cOng tác PCTN thang 8 vá phoung humg, nhim v1i tháng 9näm 
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huyn UBND 2020 
11 Báo cáo UBND 

huyn 
382/BC- 
UBND 

03/9/2020 Báo cáo cOng tác PCTN tháng 9, phi.rang hung, nhim vi 3 tháng cuôi nàm 
2020. 

12 Báo cáo UBND 
huyn 

393/BC- 
UBND 

10/9/2020 Báo cáo cong tác PCTN Qu III va phuang hrâng, nhiêm vi Qu IV näm 
2020. 

13 Báo cáo UBND 
huyn 

389/BC- 
UBND 

10/9/2020 Báo cáo cOng tác PCTN tháng 9, phrong huàng, nhim vii tháng 10 näm 2020 

14 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 10/2020 Báo cáo cOng tác phOng, ch6ng tham nhüng thang 10, phucrng huâng nhim 
vitháng 11 nãm 2020 

15 Báo cáo UBND 
huyn 

486/BC- 
UBND 

17/11/2020 Báo cáo cong tác PCTN tháng 11 và phixo'ng huâng nhim vi tháng 12 nàm 
2020. 

16 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 12/2020 Báo cáo cong tác phOng, chng tham nhUng näm 2020, phixcing hu&ng nhim 
vinAm 2021 

17 Báo cáo UBND 
huyn 

314/BC- 
UBND 

31/7/2020 Báo cáo Sx kt 01 nãm thrc hin EM an so 09-DA/TU, ngày 08/8/2019 cUa 
Ban Thu&ng vii Tinh u' Dk Nông 

18 Báo cáo UBND 
huyn 

321BC-UBND 9/12/2020 Báo cáo tInh hinh thuc hiên cOng tác thanh tra näm 2020 và phucmg huâng 
thim vii näm 2021 

19 Báo cáo UBND 
huyên 

468/BC- 
UBND 

17/12/2019 Cong tác thirc hiên Clii thj 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 cüa Bô ChInh trj ye 
tang ci.rOng sr lanh dao  cüa Dáng dôi vài cOng tác phát hin, xir l vi vic, vii 
an tham nhUng Qu IV näm 2019 và phirang humg nhim vii Qu I näm 
2020 

20 Báo cáo UBND 
huyn 

467/BC- 
UBND 

17/12/2019 Cong tác thrc hin Clii thj 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 cüa Bô ChInh trj v 
tang cithng s1i lânh do cüa Dãng dôi vâi cOng tác phát hin, xi:r 1 vi vic, vii 
an tham nhüng näm 2019 và phucing huâng nhim vi näm 2020 

21 Báo cáo UBND 
huyn 

83/BC-UBND 12/03/2020 Báo cáo cOng tác giãi quyêt khiu ni, to cáo Quy I va phrnmg huâng, nhiêm 
vu Qu II näm 2020 cüa huyn Däk Glong 

22 Báo cáo UBND 
huyn 

228/BC- 
UBND 

16/6/2020 Báo cáo cong tác giái quyt khieu ni, to cáo 6 tháng dâu nam 2020 và 
phrcmg huàng, nhim vi 6 tháng cuOi nàm 2020 cüa huyn Dak Glong 

23 Báo cáo UBND 
huyn 

227/BC- 
UBND 

16/6/2020 Cong tác giái quyêt khiu nai, t6 cáo Qu II näm 2020 và phi.rcmg huâng, 
nhiém viiQu III nãm 2020 cUa huyn Dák Glong 

24 Báo cáo UBND 
huyn 

392/BC- 
UBND 

10/9//2020 Cong tác giãi quyêt khiu nai, t6 cáo 9 tháng và phuung huOng, nhim vi3 
tháng cuOi näm 2020 cüa huyn Dak Glong 

25 Báo cáo UBND 391/BC- 10/9/2020 COng tác giái quyêt khiêu nti, t6 cáo Qu2 III näm 2020 và phrong huàng 
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huyn UBND nhim vii Qu' IV nAm 2020 cüa huyn Dâk Glong 
26 Báo cáo UBND 

huyn 
500/BC- 
UBND 

19/11/2020 Cong tác giãi quyêt khiu ni, to cáo näm 2020 và phucing hiràng, nhim vu 
näm 2021 

27 Báo cáo UBND 
huyn 

535/BC- 
UBND 

9/12/2020 Cong tác giái quyêt khiêu ni, tO cáo Qu IV và phuung hu&ng, nhiêm vu Qu 
I näm 2021 

28 
hoach 

UBND 
huyn 

13/KH-UBND 26/01/202 1 ye cong tác phông, chông tham nhüng nàm 2021. 

29 
Báo cao 

UBND 
huyn 

BC-UBND 01/2021 Báo cáo ye phông, chOng tham nhüng tháng 01 và phucing 
huóng nhim v11 tháng 02 näm 2021. 

30 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 02/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng tháng 02 và phi.rcing 
huàng thim vii tháng 03 näm 2021. 

31 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 03/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng tháng 03 và phi.icing htthng 
thim viii tháng 04 nàm 2021. 

32 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 03/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng Qu I và phi.rng 
hurng nhim vi Qu II näm 2021; 

33 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 04/202 1 Báo cáo v phông, chông tham nhüng tháng 04 và phucing 
hucng nhim vii tháng 05 näm 2021; 

34 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 05/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng tháng 05 và phrning 
hung nhim vi,i tháng 06 näm 2021; 

35 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 6/202 1 Báo cáo v phông, chông tham nhüng tháng 6 và phung 
huâng nhim vi1 tháng 7 näm 2021; 

36 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 6/202 1 Báo cáo v& phông, chng tham nhung Qu II và phucing hixóng 
nhiêm vu Qu III n.m 2021; 

37 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 7/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng tháng 7 và phucng hurng 
nhim v11 tháng 8 näm 2021; 

38 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 8/2021 Báo cáo v phông, chng tham nhung tháng 8 và phuxng hithng 
nhim vi1 tháng 9 näm 2021; 

39 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 9/2021 Báo cáo v phông, chng tham nhüng tháng 9 và phuing huàng 
nhim v11 tháng 10 näm 2021; 
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40 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 9/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng Qu III và phirnng hiing 
nhiém vu Qu IV näm 2021; 

41 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 01/202 1 Báo cáo cong tác Thanh tra tháng 01 và phucing hisrng nhim v1i 
tháng 02 näm 2021; 

42 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 02/2021 Báo cáo cong tác Thanh tra tháng 02 và phucrng hiicng nhim vii 
tháng 03 näm 2021; 

43 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 03/202 1 Báo cáo cong tác Thanh tra tháng 03 vâ phi.rcrng huàng nhim vi 
tháng 04 näm 2021; 

44 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 03/202 1 Báo cáo v phông, chéing tham nhüng Qu I và phwing hithng 
nhiém vu Qu II näm 2021; 

45 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 04/202 1 Báo cáo cong tác Thanh tra tháng 04 và phwmg hii&ng nhim vi 
tháng 05 näm 2021; 

46 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 05/202 1 Báo cáo cOng tác Thanh tra tháng 05 và phixong hiiàng nhim v1i 
 tháng 6 nãm 2021; 

47 Báo cáo UBND 
huyn 

BC-UBND 6/202 1 Báo cáo cong tác Thanh tra tháng 6 và phrnmg huóng nhim vii 

tháng 7 näm 2021; 
48 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 6/202 1 Báo cáo v phông, chng tham nhüng Qu II và phucmg huâng 

nhiêm vu Qu III näm 2021; 
49 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 7/202 1 Báo cáo cOng tác Thanh tra thang 7 và phucng hisâng nhim vii 

tháng 8 näm 2021; 
50 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-.UBND 8/202 1 Báo cáo cOng tác Thanh tra thang 8 và phirnng hixóng thim vi 

tháng 9 nàm 2021; 
51 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 9/2021 Báo cáo cong tác Thanh tra tháng 9 và phucing hucng nhim v1i 

tháng 10 näm 2021; 
52 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 9/202 1 Báo cáo v phOng, chéng tham nhüng Qu III và phucing hu&ng 

nhiêm vu Qu IV näm 2021; 
53 Báo cáo UI3ND 

huyn 
BC-UBND 01/2021 Báo cáo cong tác tip cOng dan, giãi quyt khiu nai, t cáo tháng 

01, phu&ng nhim vii tháng 02 nàm 2021; 
54 Báo cáo UBND BC-UBND 02/202 1 Báo cáo cong the tip cOng dan, giãi quyêt khiêu nai, to cáo tháng 
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huyn 02, phithng thim v1i tháng 03 näm 2021; 
55 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 03/202 1 Báo cáo cong tác tip cong dan, giái quyêt khiêu n1i, to cáo tháng 

03, phuOng nhim viii tháng 04 näm 2021; 
56 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 03/202 1 Báo cáo cOng tác tip cOng dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo Qu I, 

phu&ig nhim vii Qu II näm 2021; 
57 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 04/2021 Báo cáo cOng tác tip cOng dan, giái quy& khiu nai,  t cáo tháng 

04, phi.xàng nhim vii tháng 05 näm 2021; 
58 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 05/2021 Báo cáo cong tác tiêp cOng dan, giái quyêt khiéu nti, tO cáo tháng 

05, phuâng nhim v11 tháng 6 näm 2021; 
59 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 6/202 1 Báo cáo cOng tác tiêp cOng dan, giãi quyêt khiêu ni, to cáo tháng 

6, phi.thng nhim vii tháng 7 nàm 2021; 
60 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 6/202 1 Báo cáo cong tác tip cong dan, giâi quy& khiu nai,  t cáo Qu II, 

phung nhim vii Qu III näm 2021; 
61 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 7/202 1 Báo cáo cOng tác tip cong dan, giâi quyêt khiêu ni, t cáo tháng 

7, phrnrng nhim vu thang 8 näm 2021; 
62 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 8/202 1 Báo cáo cOng tác tip cong dan, giâi quyêt khiêu nai,  to cáo tháng 

8,phithng nhim vi tháng 9 näm 2021; 
63 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 9/202 1 Báo cáo cOng tác tip cong dan, giãi quyt khiu nai,  t cáo tháng 

9, phuóng nhim vi tháng 10 näm 2021; 
64 Báo cáo UBND 

huyn 
BC-UBND 9/202 1 Báo cáo cOng tác tip cOng dan, giãi quyêt khiêu ni, to cáo Qu 

III, phurng nhim vi Qu IV näm 2021. 
Din hInh các xâ báo cáo 

65 Báo cáo Xã Quáng 
Hoà 

228/BC- 
UBND 

17/8/202 1 Báo cáo dánh giá cong tác PCTN näm 2020 

66 Báo cáo Xã Quãng 
Son 

139/BC- 
UBND 

19/8/202 1 Báo cáo dánh giá cong tác PCTN näm 2020 

67 Báo cáo Xã Quáng 
Khe 

1 65/BC- 
UBND 

20/8/2021 Báo cáo cong tác PCTN nãm 2020 

68 Báo cáo X Dâk 
ha 

129/BC- 
UBND 

27/9/2021 Báo cáo kêt qua theo dOi thi hãnh pháp 1ut ye phOng, chông tham nhing trén 
dja bàn xâ Dak Ha 
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69 Báo cáo Xà Dk 
R'Mang 

220/BC- 
UBND 

28/9/2021 Báo cáo kt qua theo dOi thi hành pháp 1ut v phOng, ch6ng tham nhüng trên 
dja bàn xä Däk R'Mäng 

70 Báo cáo XA Dak 
Som 

307/BC- 
UBND 

28/9/2021 Báo cáo kêt qua theo dOi thi hành pháp 1ut ye phOng, chong tham nhng trén 
dia bàn xà DAk Som 

71 Báo cáo XA Dak 
Plao 

272/BC- 
UBND 

28/9/2021 Báo cáo két qua theo dOi thi hành pháp 1ut ye phOng, chông tham nhUng trén 
dia bàn xä Dak Plao. 

5.  Cong khai minh bch tài san näm 2020 
1 Báo cáo UBND 

huyn 
215/BC 21/5/2021 Kt qua triên khai thrc hin cong tác kim soát tài san, thu nhp nm 2020 

6.  Phát hin hành vi tham nhung qua kiem tra ni b, thanh tra, kiêm tra, giãi quyt khiu nii, t cáo 
Nãm 2020, vão ngày 02/5/2020, cOng an xã Quâng Scm tiêp nhn tin báo cüa anh Linh Van Nay, t cáo anh Hoang Van Chãc, anh floang Van Hoà, 
anh Lô Van Xuân dêu trá tai xa Quãng Son, cO hành vi "Nhân hM lô" vài so tiên 3.000.000d t1r anh Linh Van Nay và anh K' Nhong xã Quâng Scm, 
thông qua vic khong lap biên bàn xi I2 ye hành vi Ian, chiêm dat lam nghip, thuc quân 1' cUa HTX NN — TM — DV do HTX hqp tiên quãn 1. 
Cong an huyn Dãk Glong dã ra Lnh gi ngtrOi trong tnthng hqp khan cap dOi vài Hoàng Van Chäc, Hoàng Van Hoà Va Lô van Xuân. Tm git do 
vat, tal lieu, gôm Tiên mat 3 000 000d ( Ba triêu dOng), 02 then thoai di dông va tai lieu co lien quan, co quan Cong an tién hanh diêu tra mo rOng 
truy t them anh Dwng Quoc Phi xã Quãng Scm có lien quan vu an nhn hôi IOnày. Vi,i an trên kt qua các ccx quan cO thâm quyën dã truy to 04 dôi 
tixng trong vi an nhn hôi li và ccx quan chfrc näng da thu hôi so tin do nhân hôi 1 ma có theo quy djnh. 
Nàm 2021, trong 9 tháng chira phát sinh vi an ye tham nhung trên dja bàn huyn. 

7.  Kt qua xii 1 hành vi tham nhung 
Trong nàm 2020 Va 9 tháng näm 2021, kt qua xtr 1 k' luât di vói hành vi tham nhUng: KhOng phát sinh k luât trong ccx quan, don vl. 

8.  Kt qua hát hin, xfr I sal pham trong thirc hin bin pháp phông ngira 
1 Trong näm 2020 và 9 tháng näm 2021, không phát sinh xfr 1 sai phm trong 

thirc hin bin pháp phOng ngixa 
II. Linh vic do Sr hr pháp chü trI 
1. Giáo dtic  tuyên truyn pháp Iut v phông, chng tham nhung 
1 Quyet 

dinh 
UBND 
huyên 

351/QD- 
UBND 

17/02/2020 V viec ban hành Kê hoach cong tác phO biên, giáo d%lc phát 1ut; hOa giãi ccx 
sâ; xây dung cap xâ dat  chuán tiêp cn pháp luat  näm 2020 trên dja bàn huyn 
Däk Glong (trong dO có ni dung tuyên truyên PCTN, lang phi) 

2 Kê 
hoach 

PhOrig Ti.r 
pháp 

05/KH-PTP 04/5/2020 T chic tuyen truyn pháp lust ye phông, ch6ng tham nhüng; Lust To cáo và 
Bô Luât Hinh sir  2015 (sfta dôi, ho sung nãm 2017) 

3 Quyet 
djnh 

UBND 
huyn 

245/QD- 
UBND 

26/01/2021 V vic ban hành K hoach  cong tác phO bin, giáo diic  pháp 1ut, hOa giái ccx 
sâ; xây drng cap xã dat  chuãn tiêp cn pháp lutt näm 2021. 

4 Quyét 
djnh 

UBND 
huyên 

360/QD- 
UBND 

01/03/2021 V vic ban hành Kê hoach  theo dOi tInh hlnh thi hành pháp lut trên dja bàn 
huyn Dak Glong nàm 2021... 
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2. Dánh giá, d xut cho cong tác giáo dic, tuyên truyn 
Chrra có tài 1iu minh chrng 

III. Linh vtc thuc Sr giáo diic chü trI 
1.  K hoch và kt qua thic hin Chi thi 10/CT-TTg 

Co thpc hin nhung chua có tài 1iu minh chrng 
2.  Cong khai, minh bach lien quan dn giáo diic 

Co thuc hin nhimg chua có tái 1iu mirth chüng 
IV. Linh vc thuc S Van hóa - Thông tin - Du llch  chü trI 

Cong khai chInh sách phát lut trên cong thông tin din tfr theo mic 1, chu'ong II Lut Phông, chng tham nhuing nám 2018 
+ Quyt djnh s6 3295/QD-UBND ngày 26/12/20 19 ye vic ban hãnh quy chê hot dng cüa Trang thông tin din tir và Ban biên tp 
Trang thông tin din ti huyn Dak Glong; 
+ Kê hoch so 5/KH-UBND ngày 8/01/2020 cüa UBND huyn Dak Glong, To chirc Lê hi cüng Ben nuOc mrng xuãn Canh T näm 
2020; 
+ Báo cáo s 78/BC-HU ngày 11/8/202 1 cüa Huyn üy Dk Glong, Sa kt 05 näm thirc hin Chi thj s 07-CT/TW, ngày 05/9/20 16 cüa 
Ban BI thu ye dy mtnh cong tác thông tin co s trong tInh hInh mOi; 
+ Ké hoch si 16/KH-UBND ngày 29/01/202 1 cüa UBND huyn Dak Glong, Triên khai Quyêt djnh sO 4452/QD-BVHTTDL ngày 
3 1/12/2020 cüa B Van hóa, The thao va Du lich; 
+ Ké hoch so 24/KH-UBND ngày 23/02/2021 cüa UBND huyn Dak Glong, Báo v và phát huy giá trj di san van hóa phi 4t the quOc 
gia Ngh thut trInh din dan gian Nau M' Pring ( dan Ca) cüa nguñ M' Nông trên dja bàn huyn Dak Glong; 
+ Kê hoch so 28/KH-UBND ngày 25/02/2021 cUa UBND huyn Dak Glong, Kiêm tra, chân chinh các hot dng quâng cao, tuyên 
truyên trên dja bàn huyn Däk Glong; 
+ Kê hoch so 33/KH-UBND ngày 03/03/2021 cüa UBND huyn Dak Glong, Triên khai, thirc hin cong tác gia dInh nàm 2021; 
+ Quyet dinh so 51/QD-BCD ngày 5/5/2021 cüa UBND huyn Däk Glong, Ban hành Quy chê to chirc và hoit dng cüa Ban chi dao 
phong trào " Toàn dan doàn kêt xây drng diii song van hóa" huyn Dak Glong; 
+ Cong van so 2461/IJBND-VHTT ngày 12/8/2021 cüa UBND huyn Dak Glong, Vê vic triên khai thrc hiên Quyêt dinh so 1019/QD- 
UBND, ngày 16/7/2021 cUa UBND tinh Däk NOng. 

V. Linh vu'c thuôc S& Tài chInh chü tn 
1. Vic cong khai, minh bch lien ella dn ngãn sách NN và rnua sam cong 
1 Nghi 

quyêt 
Huyn u' 06/NQ-1-IU 17/04/2018 Vê vic tang cu?mg sir lanh do dlla Dãng doi vài cong tác thirc hành tit 

kim, chOng lang phi trong vic si'r ding nguOn ngân sách nhà nrrétc noi chung 
và trong linh virc xây drng dâu ti.r Co bàn nói riêng giai don 2018-2020 và 
nhung näm tiêp theo 

2 Quyt UBND 239/QD- 14/01/2020 Ye vic cOng b6 cOng khai dir toán ngân sách Nhà nuâc näm 2020 
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 djnh huyn UBND 
3 Quyêt 

 djnh so 
UBND 
huyn 

2526aJQD- 
UBND 

04/8/2020 V vic cong b cong khai Quyt toán ngãn sách nba nuóc nãm 2019 

4 Ké 

hoach 

UBND 
huyn 

52/KH-UBND 01/6/20 18 
-, 

Vê thirc hin NQ s6 06/-NQ/HU ngày 17/04/2018 cüa Huyn üy Dak glong ye 
viêc tang cuing sir lanh dao cüa Dãng dôi vci cong tác thrc hãnh, tiêt kim, 
chông lang phi sü diing nguôn ngãn sách noi chung vã trong linh vrc DTXD 

 nói riêng giai don 2018-2020 vã nhttng näm tiêp theo 
5 Quyet 

 djnh sO 
UBND 
huyn 

3208/QD- 
UBND 

Näm 2020 Vê viêc giao Ké hoach von dâu tir phát triên, vOn ngãn sách nhâ nixâc nam 
2020. 

6 Quyêt 
 djnh so 

UBND 
huyn 

1 84/QD- 
UBND 

Näm 2021 Vê viêc giao chi tit Ké hoach von dâu UI phát triên nguôn ngân sách nhà 
nuOc näm 2021. 

7 Quyêt 
 djnh sO 

UBND 

huyn 
1743/QD- 
UBND 

20/8/202 1 Vê vic, diêu chinh, bô sung va phan khai nguôn von dâu Ui phát triên. 

2.  Vic xây drng và thrc hin ch d djnh mire tiêu chun 100% thic hin quy ch chi tiêu n b (din hInh) 
Quyêt 
dnh 

PhOng 
Giáo d1ic 
—Dàotao  

01/QD-GD- 
DT 

02/01/2020 V vic ban hãnh quy ch chi tiêu ni bO, quân 1 vã sr diing tãi san cong näm 
2020 cüa Phông Giáo d1ic và Dao tao huyn Dak Glong 

2 Quy chê PhOng Tài 
chInh - 
KH 

01/QD-TCKH 10/01/2020 V vic ban hành quy ch chi tiêu và mOt sO djnh mrc chi tiCu ni bô näm 
2020 cia Phông Tài chInh — Kê hoach huyn Dak Glong 

3 

 djnh 
Quyêt PhOng Y 

Tê 
01/QD-PYT 06/01/2020 V viec ban hành quy ch chi tiêu ni bO näm 2020 cüa phông Y Té huyn 

Dak Glong. 
4 Quyêt 

dinh 
Trung thin 
GDNN- 
GDTX 

01/QD- 
TTGDNN- 
GDTX 

06/11/2020 V vic ban hãnh Quy ch chi tiêu ni b và mOt sO djnh miirc chi ni bO näm 
2020 cüa Trung tam GDNN - GDTX huyn Dak Glong 

5 

 djnh 
Quyt UBND 

huyên 
171/QD- 

UBND 
15/01/2021 Cong b, cOng khai s 1iu và thuyt minh tinh hinh thrc hin dr toán, ngãn 

sách dja phuong Qu I, 6 tháng dâu näm 2021. 
6 

 djnh 
Quyt UBND 

huyn 
1 820/QD- 
UBND 

26/8/2021 Báo cáo v tinh hInh thiic hién cOng khai, minh bach ye tài chInh ngân sách 
nhà nuâc. 

VI.  Linh virc thuôc s& k hoach và Du tir 
1.  Cong khai du tir vii mua sm cong 
1 Kê 

hoach 
Huyên u 52/KH-UBND 01/6/2018 V thi.rc hién NQ s 06/-NQ/H[J ngày 17/04/2018 cüa Huyn üy Dak glong 

ye viêc tang ci.rrng sr lânh dao cüa Dâng dôi vOi cong tác thirc hânh, tiêt 
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kim, chng lang phi sr dimg ngun ngân sách nói chung và trong linh virc 
DTXD nói riêng giai doan 2018-2020 và nhng näm tiêp theo 

2 Báo cáo UBND 
huyn 

57/BC-UBND 03/02/202 1 Báo cáo Giám sat, dánh giá tong the Mu ti.r nàm 2020 

3 Báo cáo UBND 
huyn 

530/BC- 
UBND 

07/12/2020 Báo cáo tinh hinh thirc hin dâu tu phát triên nãm 2020 và Kê hoich thirc hin 
dâu tis phát triên nãm 2021 

4 Quyt 
djnh 

UBND 
huyn 

3208/QD- 
UBND 

19/12/2019 Quyt djnh ye vic giao Kê hotch vn Mu tu phát trin vn ngân sách Nhà 
nuâc nam 2020 

5 Quyt 
dnh 

UBND 
huyn 

1 84/BC- 
UBND 

15/01/2021 Vê vic giao chi tiêt kê hoach von Mu ti' phát triên ngun ngãn sách nha nuOc 
nam 2021. 

6 Quy& 
djnh 

UBND 
huyn 

355/BC- 
UBND 

25/02/202 1 Ban hành Quy ch quãn l, sü ding tài san cong ti ca quan hành chInh, don 
vj sl:r nghip, các to chüc duçic nhà ni.râc dam báo kinh phi hot dng thuc 
UBND huyn Däk Glong näm 2021. 

2. Bánh giá, kin ngh d xut v cong tác Mu tu', mua sm cong 
Chua có tài lieu minh chirng 

VII. LTnh virc thuc S& Tài nguyen và Môi tru*ng 
1. COn khai linh vic tài nguyen va môi trwông 
1 Quyêt 

djnh 
UBND 
tinh 

647/QD- 
UBND 

11/5/202020 Ye vic phê duyt Kê hoich sü ding dat näm 2020 cüa huyn Dak Glong, tinh 
Däk Nông 

2 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

321/TB- 
UBND 

28/5/2020 Cong bô cOng khai Kê hotch si'r ding dat näm 2020 huyn Dk Glong 

3 Quyt 
djnh 

UBND 
tinh 

404/QD- 
UBND 

19/02/2020 Vê vic phê duyt Kê hoch cong tác nàm 2020 cña PhOng Tài nguyen và môi 
tnthng 

4 
hoich 

PhOng Tài 
nguyen và 
mOi 
tnx&ng 

01/KH-TNMT 30/01/2020 Kê hoch cOng tác näm 2020 cüa PhOng Tài nguyen và Môi tnrng huyn Dak 
Glong 

5 Quyt 
djnh 

UBND 
tinh 

268/QD- 
UBND 

28/01/2021 V vic phê duyt K hotch Cong tác tr9ng tam nAm 2021. 

6 Cong 
van 

UBND 
huyn 

455/UBND- 
TNMT 

23/02/202 1 Thrc hin Kê hoch sir dpng dat näm 2021. 

2. Dánh giá kin nghi, d xut trong linh v1c tài nguyen vñ môi tnr&ng 
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 Chua có tài 1iu minh ching 
VIII.  Linh virc thuôc S& nôi vu chü tn 
1.  Côn khai, minh bch trong limb virc cong tác t1 chirc can b 
I Quyêt 

djnh 
Huyn üy 462/QD/HU 26/12//20 19 Vê vic diu chinh, bô sung quy hoch can b länh do, quãn 1 Dàng bO Ca 

quan chInh quyên huyn, nhim k' 2020-2025 
2 Quyet 

djnh 
UBND 
huyên 

600/QD- 
UBND 

9/03/2019 Vê vic giao so ngu?yi lam vic trong các dan vj tru&ng hçc cong 1p näm 
2020 cüa huyn Dak Glong 

3 
 djnh 

Quyêt UBND 
huyn 

2501QD- 

UBND 
16/01/2020 V vic giao s6 nguñ lam vic trong các dan vi sir nghip cong 1p näm 2020 

cüa huyn Dk Glong 
4 

 djnh 

Quyêt UBND 
huyn 

251/QD- 
UBND 

16/01/2020 Vê vic giao chi tiêu biên ché cong chirc hành chInh huyn Dak Glong näm 
2020 

5 Kê 
ho?ch 

UBND 

huyn 
3 1/KI-i-UBND 12/03/2020 Xét tuyn cong chirc Chi huy trtràng Ban chi huy quãn sir cap xâ huyn Dak 

Glong nàm 2020 
6 Thông 

báo 
UBND 
huyn 

186/TB- 
UBND 

25/03/2020 V vic tuyn d%ing cong chi.rcChi huy truâng Ban chi huy quân six cap xã 
huyn Dk Glong nAm 2020 

 Bônhiêm 
7 

 djnh 

Quyêt UBND 
huyn 

705/QD- 
UBND 

23/03/2020 Vê viéc b nhiêm ông Nguyn Hthi Kin gifr chirc vi Phó Giám dôc Trung 
tam van hóa — The thao va Truyên thông huyn 

8 Quyet 
dnh 

UBND 
huyn 

2029/QD- 
UBND 

6/7/2020 V viêc b nhiêm ông D Ngc lieu gilt chi'rc Phó tnxàng phOng Kinh té - H? 
tang 

9 Quyêt 
dinh 

UBND 
huyn 

311 3/QD- 
UBND 

8/10/2020 Vê vic b nhim bà Hoàng Thi My gilt chc vi Phó trtthng phOng dan tc 
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 djnh 
Quyêt UBND 

huyn 
3112/QD- 
UBND 

8/10/2020 Vê vic b nhim bà Nguyn Thj Thüy gilt chirc vi Trtthng phOng Lao dng — 
Thi.rang binh và xã hi 

11 Quyet 
djnh 

UBND 
huyn 

3123/QD- 
UBND 

9/10/2020 V vic b nhiém bà D Thj Tuyt gilt chüc vii Phó Chánh Van phOng HDND 
và UBND huyn 

12 Quyet 
djnh 

UBND 

huyn 
3114/QD- 
UBND 

8/10/2020 V vic b6 nhiêm ông Blti Xuãn Tjnh gilt chtrc viii PhO truOng phOng Nông 
nghip và Phát triên nôn thôn 

13 Quyét 
djnh 

UBND 
huyên 

32561QD- 
UBND 

04/11/2020 ye vic bô nhiém ông Hoang Huy Tüng gilt chirc viGiám doe Trung tam 
Giáo diic nghe nghip — Giáo dic thtrông xuyên huyn 

14 Quyêt 
dinh 

UBND 
huyn 

35391QD- 
UBND 

24/12/2020 Vê vic b nhim ông Lê D?i Thãnh gilt chirc vi TruOng phOng Giáo diic và 
Dào t?o 

15 Quyêt UBND 3611/QD- 3 1/12/2020 Vê Ké ho?ch kim soát thu tiic hãnh chInh trên dja bàn huyn Dak Glong. 
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djnh huyn UBND 
16 Chi thi UBND 

tinh 
01/CT-UBND 05/01/2017 Vê chân chinh k' 1ut, k clxcmg trong tiêp nh.n, giãi quyêt thñ tic hành chInh 

trên dja bàn tinh Däk Nông. 
2. Chuyn diii vl tn cong tác: Trong näm 2020, không phát sinh chuyn di vj trI cong tác; 9 thán du näm 2021 UBND huyn chi 

do Phông Ni vu dang triên khai K hoch s 106/KH-UBND ngày 28/7/2021 v d!nh  k3' chuyen di vj trI cong tác di voi cong 
chfrc, viên chfrc thuc Uy ban nhãn dan huyn Dãk Glong näm 2021. 

3. Xii ly k luãt ngirôi dfrng du xãy ra tham nhung: Trong näm 2020 và 9 tháng näm 2021, không phát sinh vi vic xir Jy k lut 
ngirôi dirng du xãy ra tham nhung 

4. Xii 1 k 1ut di vói cá nhân, tO chuc: Trong näm 2020 và 9 tháng näm 2021, không phát sinh vu vic xii 1 k 1ut di vO'i cá 
nhân, t chic 

5. Chi sO cãi cách hãnh chInh nàm 2020 và 9 tháng nám 2021 
1 Quyt 

djnh 
UBND 
tinh 

3302/QD- 
UBND 

26/12//20 19 Vê vic ban hành Ké hoch câi each hành chInh huyn D.k Glong näm 2020 

2 Cong 
van 

So Ni 
Vii 

2O9ISNV- 
CCVC 

31/01/2019 Vê vic triên khai Quyêt djnh so 1847/QD-TTg ngáy 27/12/2018 ciia Thu 
tuOng ChInh phü 

3 K 
hoch 

UBND 
huyn 

20/K}1-UBND 18/02/2020 Kê hoach tuyên truyên cái each hânh chInh näm 2020 

4 Báo cáo UBND 
huyn 

470/BC- 
UBND 

04/11/2020 Cong tác cái each hành chmnh huyn Dak Glong näm 2020 và phuung htrOng 
nhim vii näm 2021 

5 Quyt 
djnh 

UBND 
huyn 

3401QD- 
UBND 

13/02/2020 Ye ban hành K hoch cái thin và nâng cao hiu qua quàn trj va hành chinh 
cong (Chi so PAPI) trên dja bàn huyn Däk Glong nãm 2020 

6 Cong 
van 

UBND 
huyn 

381 /UBND- 
VP 

19/02/2020 V vic triên khai thirc hin Quyt djnh so i 847/QD-TTg, ngày 27/12/2018 
ciia Thu tixOng ChInh phü 

7 Cong 
van 

UBND 
huyn 

2561/UBND- 
NV 

03/8/2020 Vê vic triên khai thirc hin K hotch so 379/KI-1-UBND, ngày 16/7/2020 cUa 
UBND tinh 

8 Cong 
van 

UBND 
huyn 

3843/UBND- 
NV 

25/11/2020 V vic huOng dn tr dánh giá, chm diem chi so cãi cách hành chInh c.p xa 

näm 2020 
9 K 

hoch 
UBND 
huyn 

1 1/KH-UBND 25/01/202 1 •(Fng ding cong ngh thông tin trong các Co quan hành chInh nhà ntrOc huyn 
Dk Glong näm 2021. 

10 Quyet 
djnh 

UBND 
huyn 

1943/QD- 
UBND 

8/9/2021 Vê Kê hoch cài each hành chInh giai dotn 2021-2025. 

6. Dánh giá, kin nghj d xut trong iinh virc nêu trên 
Chua có van bàn minh cháng 
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IX.  Linh virc thuc Van phông UBND tinh chü trI 
1.  CIII dao thirc hiên van ban cüa UBND tinh 
1 

 ho?ch 
Kê Huyn üy 1 06/KH/HU 21/8/2019 Thirc hin Dê an dau tranh phông, chông "tham nhUng vet" trên dja bàn 

huynDak Glong 
2 

 hotch 
Huyn üy 100/KH/HU 19/8/2019 T chi'xc ph bin, quán trit D an du tranh phông, chng" Tham nhQng 

vat" trong h thông Chinh trj tinh D.k Nông 
3 Kê 

hoch 
UBND 
huyn 

130/KH- 
UBND 

16/10/2019 Thrc hin Chi thj s 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu tuàng ChInh phu ye 
tang cl.r&ng, xir 1' ngän chn có hiu qua tInh trng nhting nhiêu, gay phiên ha 
cho ngix&i dan va doanh nghip trong giãi quyêt cong vic 

4 

 ho?ch 

Kê UBND 
huyn 

118/KIT- 
UBND 

18/9/2019 Thrc hin D an Mu tranh phOng, chông "tham nhikg vat" trên da bàn tinh 
Dak Nông 

5 
 hoach 
K UBND 

huyn 
02/KH-TTr 23/12/2019 Cong tác Thanh tra näm 2020 

6 Quyet 
djnh 

UBND 
huyn 

533/QD- 
UBND 

27/02/2020 V vic ban hành Ké hoich theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut trong linh 
vrc trçng tam, lien ngành trên dja bàn huyn Dak Glong näm 2020 

7 
 van 
Cong UBND 

huyn 
550/UBND- 
TP 

03/03/2020 Ye vic h.ràng dn triên khai thirc hin Kê hoch theo dOi tInh hmnh thi hành 
pháp 1ut näm 2020 

8 
 van 
Cong UBND 

huyn 
1055/UBND- 
TP 

14/04/2020 Vê vic trin khai thirc hin cong tác theo dOi thi hành pháp 1ut näm 2020 

9 

 djnh 
Quyt UBND 

huyn 
533/QD- 
UBND 

25/6/2020 V vic thành 1p Doàn kim tra lien ngành kiêm tra tinh hmnh thi hành pháp 
1ut trên dja bàn huyn näm 2020 

10 

 hoch 
Kê UBND 

huyn 
1 3/KH-UBND 26/01/2021 Cong tác phOng, chong tham nhfing nàm 2021 

11 

 van 
Cong UBND 

huyn 
1296/UBND- 
TTr 

14/5/2021 V viéc thuc hién báo cáo ni dung thirc hin Lust phOng, chong tham nhilng 
nam 2018-2020 

12 Cong 
van 

UBND 
huyn 

1 296/UBND- 
TTr 

23/9/2021 V vic báo cáo kt qua theo dOi thi hành pháp lut ye phOng, chông tham 
nhüng. 

3.   Van bàn phi hç'p vó'i UBMTTQ Vit Nam huyn - 
Quy chê sO 02/QC-UBND-UBMTTQ ngày 06/02/2017, Quy ch phôi hçip cOng tác gi1ta UBND huyn và U ban MTTQ Vit Nam 

 huyn Dak Glong, nhim kS' 2016 —2021. 
4.   Vic tip cong dan cüa Chü tch UBND huyn 
1 Thông 

báo 
UBND 
huyn 

359/TB- 
UBND 

7/8/2020 Két 1un cüa Chü tjch UBND huyn t?i buôi tiêp cOng dan ngày 6/8/2020 
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2 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

368/TB- 
UBND 

19/8/2020 Két 1un cUa Chü tjch UBND huyn ti bui tip cong dan ngày 6/8/2020 

3 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

380/TB- 
UBND 

7/9/2020 Kêt Iun cüa Chü tjch UBND huyn t?i  buOi tiêp cong dan ngày 0 1/9/2020 

4 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

419/TB- 
UBND 

11/11/2020 Kêt 1un cüa Chü tjch UBND huyn ti bui tip cong dan ngày 10/11/2020 

5 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

420/TB- 
UBND 

11/11/2020 Kêt 1un cüa Chü tjch UBND huyn tii buôi tip cOng dan ngãy 10/11/2020 

6 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

02/TB-UBND 18/01/2021 Kêt 1un tiêp cong dan cüa Chü tjch UBND huyn ngày 8/01/221 

7 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

1 3/TB-UBND 04/02/2021 Kt 1un tiêp cong dan cüa Chü tjch UBND huyn ngày 04/02/221 

8 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

37/TB-UBND 17/03/2021 Két 1un tiêp cOng dan cüa Chü tjch UBND huyn ngày 04/02/22 1 

9 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

47/TB-UBND 12/04/202 1 Két 1un tiêp cong dan cüa ChU tjch UBND huyn ngày 04/02/22 1 

10 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

48/TB-UBND 12/04/202 1 Kêt 1un tiêp cong dan cüa Chü tjch UBND huyn ngày 04/02/22 1 

11 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

60/TB-UBND 29/04/202 1 Kêt 1un tiêp cOng dan cüa Chü tjch UBND huyn ngày 04/02/22 1 

12 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

96/TB-UBND 18/6/2021 Kêt 1un tiêp cong dan cUa Chü tjch UBND huyn ngày 04/02/221 

13 Thông 
báo 

UBND 
huyn 

96/TB-UBND 12/7/202 1 Kêt 1un tiêp cOng dan cUa Chü tjch UBND huyn ngãy 04/02/22 1 

14 Cong 
van 

UBND 
huyn 

105/UBND- 
VP 

14/01/2021 V vic phôi hcip vói HOi  Nông dan trong cOng tác giãi quyt khiu nai, t cáo 

15 Cong 
van 

UBND 
huyn 

105/UBND- 
VP 

01/03/2021 Vê vic tang cu&ng cong tác tiêp cong dan, giãi quyêt khieu ni, to cao, kin 
nghj, phân ánh truàc, trong và sau bâu cir dai  biéu Quoc hi va HDND cac 
cap 

16 K 
ho?ch 

UBND 
huyn 

36/KH-UBND 8/03/2021 To chi'rc tiêp cong dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo phiic vii bAu cii di biu 
Quôc hi khóa XV và dti biêu HDND các cap nhim k 2021-2026 

17 Cong 
van 

UBND 
huyn 

1 05/IJBND- 
VP 

22/03/2021 Vé vic phôi hçip tiêp cong dan, dam bão an ninh, trât tir phitc viii bâu cir D?i 
biêu Quôc hi khóa XV, Di biêu HDND các cap thim k' 2021-2026 
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18 Cong 
van 

UBND 
huyn 

21 76/UBND- 
VP 

27/7/2021 V vic ph6i hcip tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo 

19 Cong 
van 

UBND 
huyén 

108/KH- 
UBND 

30/7/202 1 Thrc hin Nghj quyt Di hi d?i  biu Bang bO tinh 1.n thu XII v tang cung 
sir lânh do cüa Bang trong cong tác tiêp cong dan, giái quyêt khiêu ni, tO 
cáo. 

5. Tip nhn, kin nghj, phãn ánh bang hInh thüc khác 
I Cong 

van 
UBND 
huyn 

3082/UBND- 
VP 

20/10/2017 Vé vic dang k dâu môi tiêp nhn vàtài khoãn khai thác, sr ding h thông 
tiêp nhn, trã lOi kiên nghj, phãn ánh kiên nghj cüa ngiri dan, doanh nghip 

2 Cong 
van 

UBND 
huyn 

3660/UBND- 
VP 

07/12/2017 Vê vic don dc dang tái các thông tin v tip cong dan và giái quyêt dn thu 
len trang Thông tin din tü huyn 

3 Cong 
van 

UBND 
huyn 

105/UBND- 
VP 

14/01/202 1 Vê vic ph6i hçip vth Hi Nông dan trong cong tác giái quyét khiéu ni, to cáo 

4 Cong 
van 

UBND 
huyen 

512/UBND- 
VP 

01/03/2021 V vic tang cu&ng cong tác tip cOng dan, giái quyt khiêu nai,  t cáo, kiên 
nghj, phán ánh trirOc, trong và sau bâu cr dai  biêu Quoc hi và HDND các 
cap 

5 Cong 
van 

UBND 
huyn 

721/UBND- 
VP 

22/03/202 1 Vê vic phôi hçp tip cong dan, dam bão an ninh, trot tir phic vi bâu cr Di 
biêu HDND các cap nhim k' 2021-2026 - 6 Cong 

van 
UBND 
huyn 

21 76/UBND- 
VP 

27/7/2021 Vê vic ph6i hçrp tiêp cong dan, giái quyêt khieu ni, to cáo 

7 Kê 
hoch 

UBND 
huyn 

36/KH-UBND 8/03/202 1 T chüc tip cong dan, giâi quyt khiu ni, t6 cáo phic vi bu cir di biêu 
Quôc hi khóa XV và di biêu HDND các Ca • nhim kS'  2021-2026 

8 Kê 
hoch 

UBND 
huyên 

108/KH- 
UBND 

30/7/202 1 Thuc hiên Nghj quyêt Di hi dai  biêu Bang b tinh 1in thu xii v tang c.thng 
sir lânh do cüa Bang trong Cong tác tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu ni, to 
cáo. 

6. Tip thu các kin ngh giám sat 
X Linh vc Cong an tinh, Vin Kiêm sat nhân dan tinh, Tôa an nhân dan flnh 

Nãm 2020, qua cong tác diu tra, truy t: Kt qua chi do, xcr 1 vi an, vi vic tham nhUng v hành vi dua và nhn hi 1 vOi tng s tiên 
là 3.000.000 dOng, dA thu np ngãn sách 3.000.000 dông, dã dua ra xét xu 01 vJ04 bj can tuyên pht 15 tháng tü giam, 01 vi d khi tO 
vi an, khi tO bj can dang thirc hin an; 

Trong 9 tháng näm 2021, chua phát sinh vii vic, vii an v tham nhüng, lang phi trên dja bàn huyn. 
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