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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng; 

 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm  

vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 

 

 

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa 

XII, UBND thị xã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; tình 

hình giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, cụ thể như sau: 

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC 

HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, 

VI PHẠM PHÁP LUẬT; TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO NĂM 2022 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật về PCTN, THTKCLP, PCTPVPPL, KNTC 

Trong năm 2022, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, 

triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, như: Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2022
1
; Công văn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí
2
; Công văn về tăng cường chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành 

chính, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
3
; Chương trình 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
4
; Công văn triển khai việc đánh giá 

công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
5
; Công 

văn chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 

06/4/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
6
;  Công văn chỉ đạo tăng 

cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
7
; Công văn chỉ đạo, 

triên khai thực hiện kê khai tài sản, thu thập năm 2022
8
; các kế hoạch triển khai 
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4
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về thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự; công tác phòng chống tội phạm, 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông
9
.  

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đối với cấp trên theo quy định, như: Báo 

cáo về thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
10

, Báo cáo 

thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà
11

, Báo cáo việc xử lý những vướng 

mắc trong thực hiện xử lý sau thanh tra
12

, Báo cáo kết quả đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2021
13

; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 05-

KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 

của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát 

hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” 6 tháng đầu năm 2022
14

; Báo cáo tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác 

PCTN phục vụ đoàn khảo sát Uỷ ban Tư pháp Quốc Hội
15

...; tham mưu Thị ủy 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính 

trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê 

khai tài sản” năm 2021
16

;  

- Xác định được tầm quan trọng của công tác PCTN, THTKCLP, PCTP 

VPPL, KNTC, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì thực hiện thường xuyên, nề 

nếp, có hiệu quả trên địa bàn thị xã; hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách pháp luật được thực hiện lồng ghép thông qua buổi chào cờ 

định kỳ ngày thứ hai đầu hằng tháng, lồng ghép các cuộc họp giao ban, họp cơ 

quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật (ít nhất 1 tuần/1 bài tin)”; 

lồng ghép “pháp luật và đời sống, “Học tập và làm theo Bác” mỗi tuần 01 đến 

02 chuyên mục trên sóng phát thanh đài thị xã với tổng số gần 38 đầu chuyên 

mục, tổng thời lượng giờ là 357 giờ; đưa tin, phóng sự về hoạt động thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; phòng 

chống tội phạm… biểu dương những gương điển hình trong thực hiện “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí với tổng số 100 tin, bài, phóng sự phát trên sóng thị xã; 27 

tin tại địa phương.  

- Trong năm, trên địa bàn thị xã đã triển khai thực hiện được 20 buổi tuyên 

truyền với khoảng 2.292 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

tham dự; cấp phát 3.000 tờ về tuyên truyền PCTN. Phối hợp Tổ tuyên truyền 

Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống tham 

                                           
9
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nhũng theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh (do 

Thanh tra tỉnh chủ trì) tổ chức 01 buổi hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho 

khoảng 90 lượt người là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã. 

2. Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 

2.1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng  

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 

- Các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường thực hiện tốt quy chế chi tiêu 

nội bộ, công khai tài chính, công khai dự toán thu - chi ngân sách; thực hiện 

công khai việc mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; chế độ chính sách 

về tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, 

công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan theo quy định của pháp luật. Đồng 

thời, thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các quy trình, thủ tục, 

thời hạn giải quyết đối với công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân tại trụ sở 

làm việc, công khai trên Website của UBND thị xã tạo điều kiện thuận lợi cho 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia quản lý, giám sát. 

- Trong kỳ, không phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan 

việc thực hiện công tác công khai hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Định kỳ, rà soát, bổ sung, sửa đổi và công khai kết quả thực hiện các chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao; 

quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm, cắt giảm 

tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết, đồng thời nâng cao nhận thức của 

cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về quy tắc 

ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; 

Chỉ thị 18/CT-UBND tỉnh ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước. UBND huyện 

(nay là thị xã) đã ban hành Công văn số 267/UBND-NC ngày 14/4/2022 chỉ đạo 

tăng cường chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương 

hành chính của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao về ý thức tác 

phong, giờ giấc làm việc, quy tắc ứng xử, thực thi nhiệm vụ, công vụ. Trong 

năm 2022, không phát sinh trường hợp nào vi phạm.  

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 
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UBND huyện (nay là UBND thị xã) đã ban Quyết định số 1339/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2022 đối với công chức, viên chức trên địa bàn; ban hành Công văn số 

626/UBND-NC ngày 03/8/2022 tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối 

với 40 công chức, viên chức; trong đó: 10 viên chức kế toán đơn vị sự nghiệp và 

30 công chức cấp xã. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 170/KH-UBND 

ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao 

hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực  tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi để 

phát triển chính quyền số”.  

- UBND các xã, phường đã thành lập và đưa vào hoạt động các Tổ công 

nghệ số cộng đồng, bao gồm: 9 Tổ cấp xã – 96 thành viên; 70 Tổ cấp ấp – 454 

thành viên. Sau khi thành lập, được tập huấn, trong chiến dịch 100% Tổ công 

nghệ số cộng đồng các xã, phường đã tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn 

lưu động cho người dân ở các tổ, ấp để thực hiện đăng ký tài khoản DVC quốc 

gia, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến; phối hợp với các đơn 

vị: VNPT, Viettel hỗ trợ người dân đăng ký sim chính chủ để thực hiện đăng ký 

tài khoản DVC quốc gia. Các địa phương tiến hành thông qua nhiều hình thức 

như kết hợp cùng chiến dịch ra quân tình nguyện hè... kết quả đã hướng dẫn 

11.137 lượt người dân đăng ký tài khoản DVC Quốc gia.  

- Kết quả triển khai thanh toán không dùng tiền mặt: thủ tục hành chính 

công trên địa bàn thị xã đều xử lý trực tuyến, người dân khi đến thực hiện các 

thủ tục hành chính đều được hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức 

trực tuyến. 

2.2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, đơn vị 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự 

kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Kết quả 

công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua 

hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham 

nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi 

tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết quả rà soát, phát hiện 

tham nhũng qua các hoạt động khác (nếu có): Không phát hiện trường hợp nào.  

b) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của địa phương:  

- Về kết quả điều tra: 02/02 bị can về tội tham ô tài sản (xảy ra tại Bưu điện 

thị xã Chơn Thành: Hà Nhựt Vinh và Nguyễn Văn Bền). 

- Về kết quả truy tố: 02 vụ/02 bị can 
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+ Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra thụ lý: 02 vụ/02 bị can; giải 

quyết: 01 vụ/01 bị can (KLĐT đề nghị truy tố); còn 01 vụ/01 bị can. 

+ Thực hành quyền công tố kiểm sát trong giai đoạn truy tố thụ lý: 01 

vụ/01 bị can; Quyết định truy tố. 

+ Thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử: 02 vụ/02 bị cáo (Hà Nhựt 

Vinh và Nguyễn Văn Bền). 

- Về kết quả xét xử: 02 vụ/02 bị cáo, trong đó: 

+ 01 vụ/01 bị cáo, xét xử mức án 02 năm tù cho hưởng án treo thời gian thử 

thách là 04 năm (Nguyễn Bảo Hiền, công chức Tư pháp - UBND xã Minh 

Hưng). 

+ 01 vụ/01 bị cáo, xét xử mức án 03 năm 06 tháng tù (Hà Nhựt Vinh, nhân 

viên bưu điện Chơn Thành). 

 c) Kết quả xử lý tải sản tham nhũng 

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: 127.337.000 đồng. 

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: 51.000.000 đồng. 

d) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: 01 đơn vị; Đảng ủy xã 

Minh Hưng đã tổ chức kiểm điểm kỷ luật với đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã 

Minh Hưng phụ trách lĩnh vực công tác Tư pháp - Hộ tịch. 

3. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

a. THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - phường đã áp dụng định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và chủ động xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị 

định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trong năm, không ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái 

với những quy định tại các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

b. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản 

lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán NSNN được thực hiện 

theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 

hành có liên quan. 

- Về quản lý, sử dụng ngân sách: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

trên cơ sở dự toán cấp có thẩm quyền giao đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của 

đơn vị phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn 
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vị; trong quy chế, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường quy định về nhiệm 

vụ chi trên tinh thần đảm bảo thiết thực nhu cầu công việc trong phạm vị dự toán 

được duyệt, sử dụng dự toán ngân sách giao có hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Kết quả thực hiện năm 2022 (đến hết tháng 10): 

+ Tiết kiệm 10% từ dự toán chi thường xuyên giữ lại NSNN theo Thông tư 

326/2016/TT-BTC, ngày 23/12/2016: là  5,148 tỷ đồng, trong đó: Tiết kiệm kinh 

phí thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 2,438 tỷ đồng, Quản lý hành chính: 1,594 

tỷ đồng và các lĩnh vực khác là: 486 triệu đồng; Tiết kiệm 10% từ dự toán chi 

thường xuyên từ ngân sách xã là 630 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện nghiêm 

Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2021 của Chính Phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 

2022. 

+ Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện tiết kiệm trong chi 

thường xuyên, nhất là các khoản chi điện, điện thoại, văn phòng phẩm, hội họp, 

công tác phí theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-

BTC-BCT của Bộ Tài chính - Bộ Công thương; đồng thời, áp dụng nhiều biện 

pháp tiết kiệm như: hạn chế sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện thực 

sự cần thiết và hợp lý, sử dụng điện thoại đúng mục đích không dùng điện thoại 

vào việc riêng… Triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện 

nhận văn bản chỉ đạo qua mạng công nghệ thông tin để hạn chế in, sao chụp 

không cần thiết, tăng cường tận dụng in 2 mặt. Tổ chức lồng ghép phối kết hợp 

các nội dung để hạn chế hội họp, đi công tác…. 

c. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương 

tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã hạn chế tối 

đa việc mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc khi không thật sự cần thiết; tận 

dụng tối đa các thiết bị làm việc đã được trang bị trước đó. Trong kỳ báo cáo, 

UBND thị xã không mua sắm phương tiện đi lại. 

d. THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc 

 - Về đầu tư xây dựng: Trên cơ sở rà soát các công trình, dự án đã hoàn 

thành, kế hoạch đầu tư năm 2022, vốn đầu tư XDCB năm 2022 được ưu tiên bố 

trí cho những công trình, dự án trọng điểm, các công trình chuyển tiếp, các công 

trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các khoản thanh toán nợ trong XDCB 

đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư. Thực hiện quyết toán dự án 

hoàn thành theo đúng thời gian quy định; phối hợp với Kho bạc Nhà nước thị xã 

trong việc đôn đốc các chủ đầu tư làm thủ tục tất toán tài khoản đối với các dự 

án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

 - Về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc:  Công tác quản lý, sử dụng trụ sở 

làm việc của cơ quan, tổ chức được thực hiện đúng quy định hiện hành, sử dụng 

đúng mục đích, khai thác có hiệu quả trụ sở hiện có. Trong năm 2022, đã tiếp 
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tục thực hiện việc rà soát sắp xếp lại nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, 

trình UBND tỉnh phê duyệt. 

đ. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

Việc quản lý đối với các nguồn tài nguyên được quản lý hiệu quả theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. Nguồn tài nguyên đất đai đã được tiến hành 

kiểm tra rà soát việc sử dụng đất, có kế hoạch sử dụng có hiệu quả các khu đất 

trống, chưa sử dụng nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất. 

4. Kết quả thực hiện phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật 

- Tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 98 vụ, so với cùng kỳ 

năm 2019 tăng 05 vụ (98/93), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 04 vụ (98/94), gồm: 

48 vụ trộm cắp tài sản; 19 vụ cố ý gây thương tích; 10 vụ đánh bạc; 04 vụ giết 

người; 02 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 04 vụ làm giả tài liệu và sử 

dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức; 01 vụ bắt giữ người trái pháp luật; 01 vụ 

chống người thi hành công vụ; 01 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản; 01 vụ cưỡng đoạt 

tài sản; 01 vụ cướp tài sản; 01 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi; 01 vụ giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 02 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 01 

vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ hủy hoại tài sản. Hậu quả: Chết 03 người, 

bị thương 29 người, thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2,2 tỷ đồng. Đã điều tra làm 

rõ 94/99 vụ (đạt 94,9%) – 185 đối tượng, hiện đang truy xét 05 vụ.  

 - Triệt phá 42 vụ - 187 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội, so với năm 

2019 ít hơn 06 vụ (42/48), so với năm 2021 ít hơn 42 vụ (42/84). Tang vật tạm 

giữ 26 bộ bài, 65 điện thoại di động, 33 xe mô tô, 04 xe ô tô và 1.239.000.000đ 

tiền mặt. Đã khởi tố 10 vụ - 67 bị can; xử lý vi phạm hành chính 26 vụ - 100 đối 

tượng, phạt tổng số tiền 420.000.000đ. Hiện đang củng cố hồ sơ các vụ còn lại. 

- Vi phạm pháp luật về kinh tế: Phát hiện tổng số 41 vụ - 45 đối tượng, so 

với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 09 vụ (41/32), so với cùng kỳ năm 2021 nhiều 

hơn 05 vụ (41/37). Tạm giữ 6.102 bao thuốc lá, 130 viên pháo các loại, 84 chai 

nước hoa, 767 linh kiện điện thoại, 231 kít xét nghiệm Covid-19, hơn 6000 khẩu 

trang y tế, 27 điện thoại di động và 118 triệu tiền tham ô. Đã khởi tố 06 vụ - 08 

bị can; xử lý vi phạm hành chính 35 vụ - 37 đối tượng, phạt tổng số tiền 169 

triệu đồng, tạm giữ tang vật vi phạm hành chính có liên quan. 

 - Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 

27 vụ - 37 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 03 vụ (27/24), so với 

cùng kỳ năm 2021 ít hơn 05 vụ (27/32), phạt tổng số tiền 766.330.000đ, tịch thu 

tang vật vi phạm hành chính. 

 - Tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 30 vụ - 40 đối tượng 

liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép 

chất ma túy, so với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 10 vụ (30/20), so với cùng kỳ 

năm 2021 nhiều hơn 02 vụ (30/28). Thu giữ 109,3807g methamphetamin; 

0,6079g MDMA; 0,1074g Heroin; 0,1753g Ketaminne; 36 điện thoại di động, 17 
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xe mô tô, 02 khẩu súng. Đã khởi tố 29 vụ - 39 bị can, xử lý vi phạm hành chính 

01 vụ - 01 đối tượng, phạt số tiền 5.000.000đ. 

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó, làm tốt việc 

tham mưu cho UBND thị xã, Ban an toàn giao thông thị xã chỉ đạo các ngành, 

đoàn thể, UBND các xã – phường thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật về an toàn giao thông. Lực lượng Công an vừa tăng cường công 

tác tuyên truyền pháp luật vừa đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi 

phạm trên các tuyến. Kết quả đã tuần tra kiểm soát trên 675 ca, xử lý 1.823 

trường hợp vi phạm, phạt 4.481.437.000đ (bốn tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu 

bốn trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Tai nạn giao thông xảy ra 49 vụ, làm chết 49 

người, bị thương 10 người, trong đó trên tuyến thị xã quản lý xảy ra 27 vụ, làm 

chết 28 người, bị thương 04 người, so với năm 2019 tăng 14 vụ (27/13), 15 

người chết (28/13), 02 người bị thương (04/02); so với năm 2021 tăng 05 vụ 

(27/22), 07 người chết (28/21), 02 người bị thương (04/02). 

5. Kết quả thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a. Công tác giải quyết khiếu nại 

- Công tác giải quyết khiếu nại: UBND thị xã thụ lý 14 đơn
17

 khiếu nại 

(tăng 01 đơn so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, 09 đơn phát sinh trong kỳ, 03 

đơn tồn kỳ trước chuyển sang.  

Đã báo cáo kết quả xác minh 14/14 đơn, ban hành quyết định giải quyết 

10/14 đơn, đang xem xét ban hành quyết định giải quyết đối với đơn khiếu nại 

của ông Nguyễn Văn Quý, ông Nguyễn Văn Bằng, ông Trần Văn Du, bà Thị 

Gái.   

Kết quả giải quyết: 07 đơn nội dung khiếu nại sai (đơn của ông Nguyễn 

Hoàng Tân, Đinh Thị Tâm, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Vân, đơn của Bà 

Lê Thị Kim Ánh, ông Hà Văn Huy, Nguyễn Văn Bình); 01 đơn nội dung khiếu 

nại đúng (Nguyễn Thanh Hùng); 01 đơn, người khiếu nại rút nội dung khiếu nại 

(Trương Ngọc Phương); 01 đơn khiếu nại nội dung có đúng có sai (đơn của bà 

Trịnh Thị Ngọc).  

- Cấp xã, phường: trong kỳ có 01 đơn khiếu nại (bà Lê Thị Bích Vân, 

UBND phường Minh Hưng); kết quả giải quyết: Rút đơn. 

b. Công tác giải quyết đơn tố cáo: Trong kỳ, UBND thị xã thụ lý 05 đơn tố 

cáo; ban hành văn bản giải quyết đối với 04 đơn tố cáo (tăng 01 đơn so với cùng 

kỳ năm 2021). 02 đơn tố cáo nội dung tố cáo có đúng, có sai
18

; 02 đơn tố cáo, 

                                           
17

 Ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Nguyễn Hoàng Tân, ông Trương Ngọc Phương, bà Đinh Thị Tâm, bà Phan Thị 

Vân, bà Trần Thị Kim Dung, ông Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Quý, ông Nguyễn Văn Bình, bà Lê Thị Kim 

Ánh,  bà Nguyễn Thị Gái, Trần Văn Du: khiếu nại về Đất đai; bà Trịnh Thị Ngọc: khiếu nại kết quả đánh giá 

Viên chức; ông Hà Văn Huy: khiếu nại quyết định XLVPHC. 
18

 Đối với Chủ tịch UBND phường Thành Tâm; Phó Chủ tịch UBND Phường Hưng Long;  
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ngưng thụ lý, do người tố cáo rút đơn tố cáo
19

. Đang xác minh, giải quyết 01 đơn 

tố cáo
20

.   

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

UBND thị xã luôn quan tâm, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm vi 

phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong năm 2022, công tác 

PCTN, THTKCLP, PCTP VPPL, KNTC đã có nhiều chuyển biến tích cực về 

mọi mặt. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện tốt; 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai có hiệu quả; công tác 

thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng được 

tăng cường; các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện và xử lý 

kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng thể chế 

được coi trọng; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kịp thời sửa đổi, 

bổ sung một số định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước địa 

phương phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; gắn với thực 

hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ 

việc phức tạp; không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động băng, ổ 

nhóm; công tác đấu tranh triệt phá tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội, vi phạm pháp 

luật về kinh tế và môi trường, ma túy đạt kết quả cao; hiệu lực, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. 

Được sự quan tâm của Thanh tra tỉnh, Thị ủy, trong thời gian qua UBND thị 

xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường chú trọng theo dõi, giải 

quyết các vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng, qua đó hạn chế tình trạng khiếu 

kiện phức tạp, vượt cấp. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, phường nhìn chung còn yếu; chưa phát huy hết vai trò giám sát 

của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, lãng 

phí; nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác 

PCTN, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa cao; một số biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp. 

- Việc THTK, CLP chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh 

đó, vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự coi trọng việc THTK, CLP. Một số đơn 

                                           
19

 Đối với Chủ tịch UBND Phường Minh Long, Chủ tịch UBND phường Minh Hưng. 
20

 Đối với UBND phường Minh Thành, nguyên Chủ tịch UBND phường Minh Thành. 
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vị chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí.  

- Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội còn gia tăng; 

tai nạn giao thông trên tuyến thị xã quản lý tăng cao về số vụ, số người chết. 

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn một số vụ việc giải 

quyết chậm theo thời hạn quy định, phải gia hạn nhiều lần; Một số cơ quan, đơn 

vị còn chậm trong thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải 

quyết tố cáo, kết luận thanh tra. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

(1) Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng, trong đó, chú trọng việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các 

quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai minh bạch; quy tắc ứng xử, 

quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách 

hành chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường 

thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ 

PCTN.  

(2) Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương; kiểm tra việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

nhất là việc xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo 

đức nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền 

lực. Các cơ quan chức năng như: Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy, 

UBND thị xã trong việc chỉ đạo, phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, 

tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ 

bản, tài nguyên, khoáng sản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước; tuyển 

dụng, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện chính sách xã hội. 

(3) Chỉ đạo việc kê khai minh bạch tài sản đảm bảo thời gian và theo đúng 

quy định. 

(4) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường quản lý và sử dụng ngân 

sách trong phạm vi định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành, chỉ sử dụng vào mục đích công vụ, rà soát, điều chỉnh quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp với yêu cầu công việc, tiết kiệm và hiệu quả, 

kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp 

khách, đi công tác, hạn chế tối đa phát sinh các khoản chi ngoài kế hoạch triệt để 

tiết kiệm NSNN. Thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo công khai minh bạch 

trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, công khai việc chấp hành chế độ 

chi tiêu nội bộ của đơn vị và việc chấp hành các chế độ, định mức theo quy định 

của nhà nước, công khai thủ tục hành chính, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, 
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nhanh gọn, chính xác các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu sự phiền hà và 

làm cơ sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

(5) Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, đảm 

bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý đối tượng, địa bàn, tuyến trọng điểm để tổ 

chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật 

về trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy và đấu tranh bài trừ tệ 

nạn xã hội, làm giảm tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người do 

nguyên nhân xã hội và không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động 

băng, ổ, nhóm. Đảm bảo công tác điều tra các vụ án, xác minh các vụ việc đúng 

quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, vi phạm tố tụng. Duy trì thực 

hiện tốt công tác quản lý cư trú, thực hiện công tác cấp căn cước công dân, làm 

sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 

an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền vận động nhân dân thu 

gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo trật tự xã 

hội ở địa phương.  

(6) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ 

thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Quy định số 11-

QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; tình 

hình giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 của UBND thị xã Chơn Thành./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT. Thị ủy, TT.HĐND thị xã (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT.UBND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

- Thanh tra thị xã; 

- UBND xã, phường 

- LĐVP, CV:NC; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
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