
UBND TiNH HÀ NAM
sô ruôNcrnv vÀ rnuvÈN urôNc

cQNc noÀ xÂ uQr cuû xcnîa v$r NAM
Dôc tâp - Tu do - Hanh phüc

Sô: 3IIBC-STTTT Hà Nam, ngày 0B thdng 6 ndm 20tB

nÂo cÂo
Két quâ công tâc tham nh tlàu nà 20186

Thgc hiÇn Công vàn sô 882-CV/TU ngày 3OlOll2Ol5 cüa Tïnh üy Hà Narn vè
bâo câo dinh lcÿ công tâc phông, chông tham nhüng, Sô Thông tin và î*yèn thông
bâo câo nhu sau:

l rÉr euÂ côNc rÂc rHôNG, cHôNG THAM NHûNc (pcrN)
1. SU lânh tt4o, chi tl4o a6i voi công tâc PCTN

- Câp üy, lânh d4o sô luôn chü trgng, sât sao ctén công tâc PCTN gân üèn vôi
viÇc thgc hiÇn nhiÇm vU chinh tr! cüa co quan, dây manh cài cérchhfuh chinh, câi
tién phuong phâp làm viÇc; thuc hành tiét Èiçm, chông lâng phf, nâng cao tinh ihàn
trâchnhiÇm trong giâi quyét công viÇc.

- - Câp uÿ, lânh dpo sô dâ làm tôt công tâc kiêm lr,:a, giâtm sât câc tô chûc doan
thé, cttn bQ, dang viên trong viÇc thçc hiÇn Quy cfré aan chü, Quy ché vàn hoâ
công sô t4i câc ccy quan hành chinh nhà nuôc, Quy tâc img xü cüa cân bQ, công
chüc viên chirc, Qry ché chi tiêu nQi bô cüa Sô Thông tin và Truyèn thông; công
khai minh bach eé PCmq.

- Chi d4o câc doan thé, câc phông và don vi thu§c sô châp hanh nghiêm tüc
câc vàn bân, huong dân thi hfuh Lupt PCTN, Luât Thgc hành tiét kiÇm, ch6ng
lâng phi cüng nhu câc vàn ban chi d4o cüa câp trên vè PCTN.

- Sô dâ ban hanh và tiép tgc thgc hiÇn câc vàn ban
* Ban hanh: Ké ho4ch sô ZO«H-STTTT ngày 2OlL2l2Ol7 vè công tâc PCTN

nàm 2018;

+ Ké ho4ch sô Of«H-STTTT ngày lll0ll20l8 vè công tâc PCTN nàm 2018;

+ Ké ho4ch sô OSn<H-STTTT ngày lll}Il20lS vè công tâc thi hành phâp luQt
vè xü 1ÿ vi pham hành chinh nàm 2018;

+ fé ho4ch rti OOÆ<U-STTTT ngày lTlOll2OlS vè công tâc thanh tra, kiêm
tra nàm 2018;

+ fé ho4ch sO OZI«H-STTTT ngày 28l}2l2}l8 vè kiêm tra công tâc cài câch
hanh chinh nàm 2018;

+ K'é ho4ch sO Z|fi<H-STTTT ngày 28102/2OlS vè kiêm tra tinh hinh tô chüc
và ho4t dông cüa don vi sU nghiêp thuQc sô nàm 2018;

+ quyét dinh sô I3/QE-STTTT ngày 3ll}ll2}lS ban hành Quy ché thuc hiÇn
dân chü trong hogt dgng cüa co quan;

+ Quyét «tinh sô I9/QD-STTTT ngày 23lOZl2Ot8 ban hành Quy ché làm viêc
và hopt dông cüa Sô Thông tin và Truyên thông Hà Nam;
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+ Ké ho4ch sii I8À(H-STTTT ngày 271312018 vè thyc hiÇn Nghi quyét
sô tZOntQ-CP ngày 2gllltz}lT oüa Chinh phü vè chuong trinh hành dqng
thgc hiÇn phông chông tham nhüng dén nàm 2020;

+ fé ho4ch sO O9ÆGI-ELNPCIL ngày l3l2l2}l8 ké ho4ch công tâc oüa
DQi liên ngành phông chông in lpu tinh Hà Nam nàm 2018;

* Tiép tpc thsc hiÇn: Ké ho4ch sO tSg«tt-STTTT ngày 0516120lZ vè pCrN
giai doqn 2012-2020; Ké ho4ch sé: ZZOk<fL-STTTT ngày l5l5l2}l4 vè trién khai
tnU. friê" Chï thi séi ZZ-Cf1TU ngày 28l}2l2}l4 cüa Ban Thuôrng vp tinh ,iV uÈ

tàng cuèrng sU lânh d4o cüa câp qf dang dOi voi công tâc PCTN. Ké hoach sô

26II(H-STTTT ngày 121512016- 'rrè thlrc hiên chuong trinh phông, ch6ng tham
thüng nhiêm kÿ 2015 -2020.

2. Công tâc tuyên truyèn, ptrô Uién, giâo dgc vè pCtN

.- Sô dâ tuyên truyèn, tô chüc thUc hiên tôt Chi th! cüa Ban Thuèrng vU Ti+
üy vè *Tàng cuèrng sU lânh d4o cüa câc câp üy, tô chüc clang trong thuc hiçn chién
lugc guôc giaPCTN dén nàm 2O2O-. Tàng cuôrng giâo û1c chfnh tr!, tutuong, d4o

ilüc lôi sôrrg, ÿ thüc tô chüc kÿ lupt cho cân bQ dang viên, công chüc, viên chüc.

- Sô thyc hiÇn nghiêm nhüng quy cl[nh cüa Luflt Ngân sâch nhà nuôc; 1uâ!
thuc hanh tiét kiçm, éhiSrrg Hng phl; câc quy dinh cüa Chinh phü, cüa tinh vè
PCTN, lâng phi. Thgc friêl cac Nghi quyét Trung uong 4 (khoâ XII) vè tàng
cuông xây dgng, chinh dtin Dâng; Chi thi sô SO-CT/TW ngày 07ll2l2o15 cüa
BQ Chinh tri vê tàng cuùng sg lânh dpo cüa Eâng vê công tâc phât hiÇn, xü 1ÿ

vç viÇc, vp ân tham nhüng; Nghi quyét Hôi nehi Trung uot g 6 (kh6a XII)
Nehi quyét so t t-Nq/Tw "môt si5 'rrân dè vè tiép tpc dôi môi, sâp ,,ép tô chüc
bQ mây cüa hÇ thting chinh tr! tinh ggn, ho4t dQng hiÇu lçc, hiÇu quâ"; dây
m4nh viÇc "Hgc tâp và làm theo tâm guong d4o dric ffà Cni Minh" vè thgc
hành tiét kiÇm, ch6ng tham ô, lâng phi, quan liêu dê công tâc PCTN dâm bâo
thiét thsc, dat hiêu quâ cao; Chi thi sO OOICT-UBND ngày 27l5l2\l5 dê chân
chinh và nâng cao hiÇu quâ công tâc üép công dân, giâi q.ryét khiéu npi, tô
câo; Chi th! sô OI/CT-UBND ngày 0810112014 vê viÇc tàng cuôrng kÿ cuong, kÿ
luAt hanh chinh, nâng cao ÿ thüc trâch nhiÇm trong thi hanh nhiÇm vg, công vp cüa
cân b§, công chûc, viên chüc fên clla ban tinh Hà Nam; Chi thi sO t tlCt-UBND
ngày 25lll/20t5 cüa UBND tinh vè Éng cuôrng trâch nhiÇm cüa Thü truông co
quan tronghopt dQng img dpng công nghç thông tin cüa co quan nhà nuôc tïnh Hà
Nam. Quyêt dlnh sô 0312018/QD-UBND ngày 0610212018 cüa Uy ban nhân dân
tïnh Hà Nam ban hành Quy dinh thyc hiÇn nép sông vàn minh,trong viÇc cuôi, viÇc
tang và te frqi trên dia ban tinh Hà Nam. Nehi quyét sti 126lt{Q-CP ngày
29llll2}l7 oüa Chinh phü vè Chuong trinh hành clông thpc hiÇn côn g-tâc
phông, ch§ng tham,nhüng dén nâm 2020 trên dia bàn tiâh Hà Nam. COng tac
tuyên truyèn, pfrô Uién du-ry. c tién hanh t4t câc cuQc h-op co QUffi, don vf và dua trên
mAng nôi bô co quan.

3. Két quâ thrpc hiÇn câc giâi phâp phông ngùra tham nhüng

- ThUc hiÇn câc quy d[nh vè công khai, minh b4ch trong hogt dQng cüa co quan
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+ Thuc hiên
hanh tiét kiÇm, c
lâng phi.

nghi
h6ng

êm nhüng quy tlinh cria Lu{t Ngân sâch nhà nuôc; Lu$t thçc
lâng phi; cac quy ttinh cüa Chinh phü, cüa tinh vè PCTN,

+ CônB khai trên phân mèm quan lÿ vàn ban và hô so công viÇc: Chuong
uinh công tâc.ct'r-co quan nàm 2018; Ké hoach chi tiêu ngân sâch nhà nuôc giao
nàm 2018; Kê hopch mua sàm trang thiêt bi p[,rc vp ho4t dQng cüa co qul$ Quy
ché hoat tl§ng, quy ché chitiêu.n§i bô, quy cné aan chû nong co quan; Ké hoêch

PCTN, ttruc hanh tiét kiÇm, ch6ng lâng ih1 và trién khai thgc hiÇry công k*rai két
quâ công tâc thanh tra, kiêm tra và giâi quyét khiéu n4i, tli câo.

+ Tô chüc thành công hôi nehi cân bQ, công chüc nàm 2018; rà soât bô sung

Quy ché ho4t d§ng, Quy ché dân chü, công khai câc hopt <l§ng tài chinh cho can b§

công chûc, viên chüc.

- ViÇc xây d1mg, thgc hiÇn câc quy üÉc img xü, quy tâc d4o dric nghè nehiÇp

và chuyên Aôi vi tri công tâc cria cân bQ công chüc, viên chüc:

+ Sô dâ ban hanh và triên khai thUc hiÇn nghiêm tüc Quy ché chi tiêu nQi b§,

Quy ché làm viêc và ho4t d§ng cüa Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam' Quy

ché thuc hiên dân chü trong hoat tlQng cüa co quan.

+ ViÇc chuyên aôi vi tri công üic cüa cân bQ, công chüc, vj!1chÿ.c: Thuc hiên

düns ouv-hoach. cône khâi nonglang tâc quy ho4ch crin bÔ; dânh giâ cân bÇ' tlào

c;,-u6'rhièm,' dièi dQng, lüân .trrvê" theo quv.ait :-i1-Ieh!iinh sô

isrinOozrr..ui-Cp ngày 
'ziittzoOl 

và Nehi tlinh sô 150/2013/ND-CP ngàv

ôiiiilzîià'îa d*hîir" câc vi tri công taJvà thùi han dinh kÿ chuvên aôi vi tri

công tâc tôi vai crin bQ công chüc, viên chüc'

- Viêc thuc hiên câc quy dinh vè minh b4ch tai sân và thu nhâp: Thw hiên

,elüê,,'tj; üi ;f, rîzôlzorlnro-cp îsày t7nt2or3 cua Chinh phü vè minh

tffi-Af ra,o, tn:u ffi và Thôngtu uO OÿZOf ifm-TfCP rryày 3111012013 cua Thanh

tà Cninf, pf,ri f,*ing aan tfri hàih câc quy tlinh vè minh bech tai sàn' thu nh$p'

- ViÇc xem xét, xü lÿ trâch nhiÇm cüa nguoi dimg dâuco 3)11,,tl 
chuc khi dê

xây ra hành vi tham ,t u,iei rie' q,fé14 ÿ p".*dryq g:t *. S:tç^l*:^TÎ:
chltc trâch, nhiÇm vu trong công tâc pcTN ho[c thiêu tinh thân trâch nhlÇm oe xay

ra tham nhüng tei don v[ do minh phq trâch'

- Xây dçng và thpc hiÇn quy <tinh ché dO, dinh müc' tiêu chuân:

+ Quyét dinh sô 35/QD-STTTT ngày 26t12t2017 cüa SÔ Thông tin và Truyèn

thông và uiç" U* hanh Quy ché chi tiêu nÔi bÔ nàm 2018'

+ Thuùng xuyên tlôn dôc thyc hiÇn nghiêm-gâc quy dlnh ctia Nhà nuôc' cüa

UBND ir"r, ,§ai"i, *ric sü dung xe ô iô, trang thiét bi làm viêc'

- Viêc thWc hiÇn câi cach hanh chinh (CCHC): Ngày 241.1V2017^stt tIâ ban

,,u,. *a't"rl'ri;6 L/r«{-aiTTT vè ccsc nam 2018. Câc nhiÇm vu CCHC theo

lii,i,iniiJl,iiai *îi,iij;il;è,, ü l0ô1'r" 
thü tuc hànhchinh thuôc thàm

à,ràïîirîîüilü" §à ril;;'iir ra"ni'van.tr'e"l ttusc công khai trên cône

+nG î* aièn tri ,à Qi ;O ;ià; tiéo *a" vâ tra tét [uâ' BQ phfln tiêp nhân và trâ
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két quâ luôn thgc hiÇn trit nhiÇm vg tiép nhân hè ss và trà két quâ nhiing công viÇc
thuQc thàm quyèn giâi quyét cüa sô vè thü tgc hanh chinh <lâ dugc LIBND tinh
quyét dinh công khai. Sô thgc hiÇn nghiêm câc quy tlinh vè tlon gjan lroâ thù qrc
hanh chinh. Két quâ giâi quyét $ü tu" hành chinh luôn dâm bâo vè chât luong và
tiên ttÇ thài gian; không gây phièn hà.

- ViÇc âp dgng khoa h9c § thuQt rrong quân lÿ, ttièu hanh ho4t dông cüa co

T,*: :q tÊ {uy-tri {U9 niçn tôt viÇc ung dung công nghÇ thông tin vào quan lÿ
diêu hành, mô rQng dlch vg hanh chinh công trên Công thông tin diÇn tü và triên
khai img dgng công nghÇ thông tin t4i câc co quan.

_ - Dâ âp dpng ti5t ffç thOng quân lÿ chât lugng theo riêu chuân quôc gia
TCVN ISO 9001: 2008 vào hogt d§ng tgi co quan.

- v!êc crin bQ công chric, viên chüc nQp lai quà t{ng: sô trâ quân triÇt dê crân bQ
công chüc, viên chüc và nguü lao dQng cüa sô nghiêm tuc thp triçn. rnoi gian qua,
cân bÇ công chric, viên chuc cria sô không ai nhin quà trong khi thi hành côrg 

"u.- Sô luôn t4o dièu kiÇn và khuyén lJrich dé Ban Thanh tra nhân dân cüa sô
ho4t tl§ng, nhàm chân chinh, nâng cao tnâch nhiÇm, chât l,qrg àôi 

"gü 
cân b§

công chüc, viên chüc hành chinh và thyc hiÇn co ché môt cùa.

4. Két quâ phât hiÇn, xü tÿ tham nhiing
Trong thü gian qua sô chua phât hiÇn câ nhân, tô chirc nào sai pham.

Sô không cô don thu .fl,T.ît, 1ô 
giâc liên quan <tén viÇc dâu tranh ch6ng

tham nhûng, suy thoâi, "ty diên bién", "tu;huyén hôa" t ong.âr, bs tlâng viên.
5. Dânh giâ chung

. . - IJu ttiêm: Trong 6 théng dàu nàm, Sô Thông. rin và Truyèn thông tlâtich cuc, chü dsng trong viÇc.quén triÇt, tuyên truy:èn ,a tfrU" Éien ii5t JOng

l*_r9]* llp qh,:.s.'luôn tôihüc trién kirai va ihyc r,iê, i6t 
"oie 

lac pna
biên, quân triÇt câc Nchi QuÉt, chi thi nên khi cân b§ công thüc, aani vicn coquan thuc thi nhiêm uu, tll hành phâp luât luôn"châ, ,*I düng'c,âc ;uy dinh,tlüng tién dQ,.ké ho*ch. công tac tnânn i.u, tiè. tra, kiêm soât dâ duoc chü
ltlt_g: 1-" 

pnol l"p l:t vôi.câc.co quan, don v! Iiên quan trong viçc Aâu tranh
:ï:c^:TT,-11iB,,ling phi:/à:ô.nc tâc ch6ng buôn iêu, gianïân ir,t,,ng ,ai,nang gra; phông, chông in lgu luôn duy rri nên hàu trét cZc doanh nghilp, tânhân rhuQc lînh vgc thông tin va truyèn thông hopt trông kinh doanh trên triabàn tinh luôn tuân thü ttüng quy ttlnh cüa Nf,a 

"irO..-fier 
;"Ëil;ffi;

hiÇn tô chüc, câ nhân vi pfrù, f.irOni 
"O 

à* *n tO câo vê tham nhüng.

. ; Nhyo. c diém: viÇc ruân chuyén crin bs chua nhièu do biên ché con h4n rrçp,chuyên môn nghiÇp vr,r cua câc phông, don vi khâ; ,ü. 
v'v e,, .e

rr. pHrIor{c HrIoryc, NHrEM VU QUÿ rrr NÀM 2018

, . t. lién.qc thsc hiÇn SieT-w tuyên truyèn, ptrô Uién, v$n ttQng crin bQ côngchüc,.viên.chric và nguoi fo.itôn* cüa ,ÿ ;ÉÀiil cf,irf, 
"#p f,a,iï "â,il U*quy ttlnh cüa Nhà nu6c; Luât th*c t anf, tiét mË.rn, 

"t 
Orrg lâng phi; Lu{t pCTN; câc
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quy ché nei bô cüa sô ban hanh.

2. Tâng cuôrng ho4t dQng cüa Ban thanh tra nhân dân trong công tâc kiêm tra,
giâm sât viÇc thgc hiÇn: Quy ché dân chü trong hopt dgng cüa co qu*; Quy ché
làm viÇc và hopt dqng cüa Sô Thông tin và Truyèn thông, Quy ché chi tiêu nqi bq.

3. Thuc hiÇn ttit ké hopch công tâc PCTN nàm 2018, chi dgo câc cton vi trién
khai câc biÇn phâp thpc hiÇn SiÇ* vU PCTN, chü treng viÇc phông ngira là biÇn
phâp 9hü d4o, nêu phât hiÇn tô chûc, câ nhân trong co quan cô dâu hiêu vi pham
bâo câo kip thùi và tham muu cho lânh d4o biÇn phâp ngàn chfu kip thùi. Tàng
cuàng công tac thanh tra, kiêm tra viÇc châp hanh phâp luft trên 5 llnh vpc nganh
quân lÿ.

4. Thyc hiÇn nghiêm nhting quy cllnh cüa Luft Ngân sâch nhà nuôc üong viÇc
giao dr; toiin thu, chi ngân sâch nhà nuôc cho Vàn phông sô và Trung tâm Công
nghê Thông tin và Truyên thông nàm 2018.

5. Làm ti5t iông tâc và giâi quyét khiéu npi, tô câo düng trinh tu thü
tçc dâ dugc công

KT. GIAM EÔC
DÔC

Tuân

Noi nh$n:
- Ban NQi chinh Tinh uÿ;
- Phông nghiÇp vu PCTN thuôc Thanh tra tinh;
- Luu: VT. xFrc îV

À

)

()

*

5


		2018-06-08T15:41:36+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@hanam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




