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BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích  

theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021  

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 486/TTr-PCTN ngày 22/10/2021 của Thanh tra 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích 

theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau:   

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), ban hành 

các văn bản triển khai thực hiện các quy định pháp luật về PCTN trên địa bàn1; 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTN cho các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị năm 2021. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng được thực hiện bằng các hình thức như: Tổ chức các hội 

nghị; in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền; phát thanh trên hệ thống truyền 

thanh từ huyện đến cơ sở; thực hiện tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn; lồng 

ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; các buổi họp định 

                                            
1Công văn số 50/VP ngày 10/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND về việc thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết tân sửu, Kế 

hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/2/2021 của UBND huyện về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/02/2021 của 

UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021; Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 05/3/2021của Thanh tra huyện về kiểm 

tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2021; Kế hoạch  số77/KH-UBND  ngày  16/3/2021 của 

UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021; Kế hoạch số 178/KH-

UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Văn 

bản số 1540/UBND-TTr ngày 28/9/2021 về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN”; Văn bản số 

44/TTr-PCTN ngày 20/10/2021 của Thanh tra huyện về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

PBGDPL về PCTN giai đoạn 2019-2021; Văn bản số 1722/UBND-TTr ngày 27/10/2021 của UBND huyện về 

việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện phê 

duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; Văn bản số 51/TTr ngày 16/11/2021 của Thanh tra 

huyện về việc hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; Văn bản số 1755/UBND-TTr ngày 

01/11/2021 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo quy định của 

Luật PCTN  
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kỳ của cơ quan, đơn vị; thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử 

lý các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền 

hà đối với người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

chủ động tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa bàn. Cụ 

thể: Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021. Tổ chức tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 78 Hiệu trưởng, Kế toán các 

trường học trên địa bàn huyện; nhận, biên soạn và cấp phát được 111 cuốn tài 

liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN. Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến 

sĩ, người lao động và Nhân dân trên địa bàn, kết quả đã có 693 người tham dự 

với 693 bài dự thi; Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học tham 

gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về PCTN do Sở Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức với 1.608 người tham dự. 

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra và chấp hành chế độ thông 

tin báo cáo liên quan đến công tác PCTN, tập trung giải quyết đơn thư có nội 

dung phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng.  

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1755/UBND-TTr ngày 

01/11/2021 về việc tăng cường thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích 

theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát nội bộ các trường hợp xung đột lợi ích 

(theo quy định tại Điều 29, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày  01/7/2019); thực 

hiện thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích; xử lý thông tin, báo cáo về xung đột 

lợi ích; thực hiện các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích (giám sát; tạm đình 

chỉ; tạm thời chuyển đổi vị trí công tác; đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao của người có xung đột lợi ích) và xử lý vi phạm quy định về 

xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018; Mục 3 Chương IV và Điều 84 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.  

2. Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo quy 

định của Luật Phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện việc rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công 

vụ UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo tài 

chính công khai trước hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo có sự 

giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức có 

liên quan đối với công tác quản lý chung của đơn vị. Trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao đều có bàn bạc thống nhất, dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc: 

“Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; hoàn thiện và thực hiện các quy định của 

cơ quan về quản lý kinh tế, xã hội phục vụ cho công tác PCTN, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực như: Công tác cải cách hành chính; 

mua sắm công; công tác thu chi ngân sách và các tổ chức hoạt động khác… 
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Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản 

lý hành chính, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 

của đơn vị mình; thực hiện tốt các quy định về Quy tắc ứng xử, có tác phong 

làm việc đúng theo quy định của người cán bộ, công chức, viên chức. 

Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, năm 2021 

UBND huyện thực hiện điều động, luân chuyển công tác của cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định. Kết quả: Trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã thực hiện 

luân chuyển, điều động công tác đối với 93 người, trong đó 11 người cán bộ, 

công chức thuộc các cơ quan chuyên môn; 82 cán bộ, viên chức trong các đơn vị 

sự nghiệp (10 cán bộ quản lý; 72 viên chức). 

Năm 2021, thực hiện theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

16/3/2021 về triển khai việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

năm 2021 đến toàn thể các cơ quan, đơn vị. Kết quả: Các đối tượng có nghĩa vụ 

kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai và công khai các bản kê khai tài 

sản, thu nhập theo quy định; cụ thể có 444 người/70 cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ 

phải kê khai. Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 444/444 người, 

đạt 100%; số bản kê khai đã công khai là 444/444 bản, bằng hình công khai tại 

cuộc họp cơ quan, đạt 100%.  

Thực hiện theo Công văn số 473/TTr-PCTN ngày 17/10/2021 của Thanh 

tra tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, UBND huyện đã 

ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị để các cá 

nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm thực hiện theo quy định. 

Kết quả: Các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê 

khai và công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; cụ thể có 215 

người/66 cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ phải kê khai. Số người đã thực hiện kê 

khai tài sản, thu nhập là 215/215 người, đạt 100%; số bản kê khai đã công khai 

bằng hình thức niêm yết là 4/215 bản, đạt 1,86%; số bản kê khai đã công khai 

bằng hình công khai tại cuộc họp cơ quan 211/215 bản, đạt 98,14%.  

Tổ chức rà soát các trường hợp xung đột lợi ích tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền quản lý. Kết quả: Không có vụ việc vi phạm quy định về xung đột lợi ích.  

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 

05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 của Ban Chỉ đạo tổng 

kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch 

thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kế hoạch số 136/KH-

UBND ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 



 4 

tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025. 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, PCTN; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 

về PCTN, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, tiếp tục xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn.  

Tiếp tục thực hiện theo quy định việc chuyển đổi vị trí công tác của cán 

bộ, công chức, viên chức; các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; cải 

cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai thực hiện 

việc xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ, rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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