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Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 5073/UBND-NC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc chấn chỉnh sau kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham
nhũng (viết tắt là PCTN) năm 2018.
Qua kết quả triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh
năm 2018 của Thanh tra Chính phủ, có một số nội dung đạt kết quả tích cực, góp
phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng; bên cạnh đó, vẫn còn một số nội
dung công tác chưa đạt yêu cầu, tập trung chủ yếu về công tác phát hiện các hành vi
tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng, cụ thể:
- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua các công tác: Tự kiểm tra
nội bộ, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn thấp; qua công tác giải quyết tố cáo
tham nhũng và qua hoạt động giám sát không phát hiện được tham nhũng.
- Số tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật hành chính và kết quả điều tra, truy tố,
xét xử tội phạm tham nhũng ít; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp.
Ngoài ra, một số biện pháp để thực hiện phòng ngừa tham nhũng chưa đạt yêu
cầu như: Kết quả xây dựng thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa,
phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác quản lý nhà nước về PCTN cần tiếp tục được
hoàn thiện; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chưa sáng
tạo, đổi mới, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của
cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về PCTN; sự tham gia của xã hội trong
PCTN còn hạn chế.
Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác PCTN và triển khai thực hiện tốt kế
hoạch đánh giá công tác PCTN trong thời gian sắp tới trên địa bàn thành phố. UBND
thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan đến công tác
quản lý nhà nước về PCTN theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy Nha Trang trong
thời gian qua nhằm phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN trên địa bàn thành phố
năm 2019 theo Bộ Chỉ số đã được Thanh tra Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020.
2. Thường xuyên rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác quản lý
kinh tế xã hội của từng ngành, lĩnh vực để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham
nhũng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.
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3. Nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phương pháp và hình thức tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về PCTN, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của
cán bộ, công chức và Nhân dân trong công tác PCTN.
4. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các
tổ chức đoàn thể trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; vận
động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về
tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin qua đường dây
nóng về chi phí không chính thức theo Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày
28/12/2018 của UBND tỉnh; Công văn số 221/UBND-NC ngày 15/02/2019 của
UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua
đường dây nóng về chi phí không chính thức của UBND thành phố Nha Trang.
Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong PCTN; bảo vệ
người tố cáo và xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo hành vi tham
nhũng.
5. Thường xuyên rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời sửa đổi,
bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành mới văn
bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà
nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa,
phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.
6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp
luật về phòng, chống tham nhũng, kết hợp với thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào
các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: các dự án đầu
tư, quản lý, sử dụng đất đai (nhất là quy hoạch sử dụng đất), việc mua bán, chuyển
nhượng tài sản công, công tác cán bộ (tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên
chức).... Qua công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các
hành vi tham nhũng.
7. Hàng năm, tổ chức kiểm tra nội bộ việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa
tham nhũng và tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức,
viên chức thuộc phạm vi mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện,
xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.
8. Không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ
PCTN; xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc; Kế hoạch số 9499/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt
động công vụ và Kế hoạch số 6041/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt
động công vụ trên địa bàn thành phố Nha Trang.
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9. Các cơ quan tố tụng và các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối
hợp trong việc thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ xác minh, giải quyết tin báo, tố
giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tổ chức,
cá nhân tham nhũng được kịp thời, chính xác, không bỏ sót, lọt tội phạm tham nhũng.
10. Thực hiện tốt cơ chế giám sát, xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước
gắn liền với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc thu hồi tài sản tại các vụ án tham nhũng bị
phát hiện.
11. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ
tịch UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, đơn
vị, địa phương mình không đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND thành phố, gây ảnh
hưởng đến kết quả đánh giá công tác PCTN của tỉnh.
12. Giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp kết quả thực hiện trên
địa bàn thành phố, tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh
theo quy định./.
(Công văn này thay thế Công văn số 4298/UBND-Ttra, ngày 17/6/2020 của
UBND thành phố Nha Trang)
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- TT.Thành ủy; TT, HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Viện KSND tp; TAND tp; Công an tp;
- Thủ trưởng các phòng, ban;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc tp;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Chánh VP, các PCVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TTra.
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