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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;  
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã thường xuyên quán triệt, chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, tăng cường công tác phòng ngừa, nắm 
bắt tình hình, phát hiện tham nhũng. Các văn bản đã ban hành:  

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2021 về kế hoạch công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện.  

- Công văn số 412/UBND-NC ngày 31/5/2022 về việc đánh giá công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2021.  

UBND huyện đã quán triệt cho các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm các 
quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo quy định của Luật phòng chống 
tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 
phủ, Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần không phát hiện cơ quan, đơn vị, cá nhân nào vi phạm quy định về việc 
tặng quà và nhận quà tặng.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và lồng 
ghép quán triệt các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và lồng ghép 
quán triệt thực hiện việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 
(với 165 cuộc họp cơ quan, hội nghị đến 3.712 lượt cán bộ, công chức, người dân).      
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, 
quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện nghiêm túc cơ chế khoán và cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các 
cơ quan nhà nước; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo dự 
toán được giao, đảm bảo thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn quy định.  

UBND huyện đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định Pháp luật về 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ 
tịch UBND xã Thành Tâm (Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 23/3/2022). Qua 
công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện hành vi có 
dấu hiệu tham nhũng. 
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Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Chơn Thành phát hiện, khởi tố 
vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội tham ô tài sản, xảy ra tháng 12/2021 tại Bưu 
điện huyện Chơn Thành. Hiện nay, đối tượng đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 
Công an huyện Chơn Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

2. Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo, quán triệt triển 
khai về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản đã ban hành, gồm:  

- Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện về 
ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; 

- Công văn số 267/UBND-NC ngày 14/4/2022 về tăng cường chấn chỉnh, 
siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác thự hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; 

- Công văn số 281/UBND-NC ngày 20/4/2022 về triển khai công tác thanh tra, 
kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Chơn Thành; 

Bên cạnh đó, UBND huyện quán triệt 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.  

Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm quán triệt chỉ đạo 
thực hiện, thường xuyên lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị và trong quá trình 
tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - thị trấn đã xây dựng 
và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với yêu cầu công tác 
quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.  

Trong 6 tháng đầu năm, tiết kiệm 10% từ dự toán chi thường xuyên giữ lại 
NSNN theo Thông tư 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016: là 4,408 tỷ đồng, trong đó:  

+ Tiết kiệm kinh phí thực hiện Giáo dục - Đào tạo: 2,438 tỷ đồng  

+ Quản lý hành chính: 1,529 tỷ đồng và các lĩnh vực khác là: 441 triệu đồng;  

+ Tiết kiệm 10% từ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách xã là 630 triệu đồng.  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - thị trấn thực hiện tiết kiệm trong chi 
thường xuyên, nhất là các khoản chi điện, điện thoại, văn phòng phẩm, hội họp, 
công tác phí như: Tiết kiệm theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT 
của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - thị 
trấn đã 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, 
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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….Trong quá trình điều hành 
chi ngân sách, UBND huyện luôn ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 
những công trình, dự án trọng điểm; 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 các nguồn lực phục vụ công tác.  

3. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật  

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 46 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 
06 vụ (46/52=11,5%), chủ yếu là tội phạm ít nghiêm trọng như: 19 vụ trộm cắp 
tài sản (chiếm 41% số vụ), cố ý gây thương tích 08 vụ (chiếm 17,3% số vụ), 08 
vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc (chiếm 17,3% số vụ); ngoài ra còn một số tội 
phạm khác nhưng không nhiều, như: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ 
giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, cưỡng đoạt tài sản… Hậu 
quả: Chết 01 người, bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. 
Đã điều tra làm rõ 44/46 vụ (đạt 95,6%) - 105 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 
1 tỷ đồng. Chuyển CAT 02 vụ - 02 đối tượng; Công an huyện khởi tố 42 vụ - 99 
bị can, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý 02 vụ - 02 đối tượng.  

- Vi phạm hành chính về trật tự xã hội: Xảy ra 42 vụ, trong đó 27 vụ - 77 
đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội (đánh bạc, mại dâm trá hình), 15 vụ vi phạm 
về ANTT (xâm hại sức khỏe, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản của người 
khác…). Đã xử lý hành chính 35 vụ, phạt tổng số tiền 320.000.000đ. Hiện đang 
củng cố hồ sơ xử lý 07 vụ.  

- Vi phạm pháp luật về kinh tế: Phát hiện 28 vụ - 30 đối tượng, so với cùng kỳ 
năm 2021 ít hơn 03 vụ (28/31=9,6%). Tang vật thu giữ gồm 5.622 bao thuốc lá, 767 
linh kiện điện thoại, 231 kts test Covid-19, 129 viên pháo, 44 chai nước hoa, 19 điện 
thoại di động. Đã khởi tố 02 vụ - 02 bị can về tội buôn bán hàng cấm, xử phạt vi 
phạm hành chính 24 vụ - 26 đối tượng, phạt tổng số tiền 122 triệu đồng, cảnh cáo 01 
vụ - 01 đối tượng, hiện đang củng cố hồ sơ 01 vụ - 01 đối tượng 

- Về tham nhũng, chức vụ: Phát hiện, khởi tố 01 vụ - 01 bị can về tội tham 
ô tài sản, so với cùng kỳ năm 2021 nhiều hơn 01 vụ (01/0). Tài sản tham ô là 
93.000.000đ (chưa thu hồi được tài sản tham ô). 

- Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện, xử lý 14 vụ - 18 đối tượng 
(04 tổ chức, 14 cá nhân), so với cùng kỳ năm 2021 ít hơn 07 vụ (14/21=66,6) về 
các hành vi khai thác khoáng sản, giết mổ động vật không được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong 
chế biến thực phẩm, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức, Xả khí thải vượt chuẩn kỹ thuật 
cho phép…. Tang vật tạm giữ và buộc tiêu hủy 1270kg thịt heo đã bốc mùi hôi 
thối, phạt tổng số tiền 401.160.000đ. 

- Vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, khởi tố 15 vụ - 21 đối tượng về 
các hành vi mua bán, tổ chức sủ dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, so với 
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cùng kỳ năm 2021 ít hơn 03 vụ (15/18=16,6%). Thu giữ 83.5446g ma túy các 
loại và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy.  

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tổ chức tuần tra kiểm soát 
330 ca, phát hiện 1.026 trường hợp vi phạm. Đã xử lý vi phạm hành chính 1.012 
trường hợp, phạt tổng số tiền 1.987.855.000đ. Huy động lực lượng Công an các xã 
– thị trấn, Đồn Công an Khu công nghiệp tổ chức tuần tra kiểm sóat 1.409 ca, phát 
hiện xử lý 297 trường hợp, phạt 126.825.000đ. Tai nạn giao thông xảy ra 26 vụ, 
trong đó tai nạn rất nghiêm trọng 01 vụ, nghiêm trọng 23 vụ và ít nghiêm trọng 02 
vụ. Hậu quả: Làm chết 25 người, bị thương 07 người, hư hỏng 45 phương tiện 
(tổng thiệt hại khoảng 230 triệu đồng), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 03 vụ 
(26/23), 05 người chết (25/20), số người bị thương không tăng giảm (07/07). 

4. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn:  

Tính đến hết tháng 5/2022, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 180 lượt công 
dân đến liên hệ (trong đó lãnh đạo tiếp: 23 lượt); tiếp nhận 41 đơn thư thuộc thẩm 
quyền giải quyết (trong đó: 35 đơn kiến nghị, 06 đơn khiếu nại). Lũy kế đơn thư 
thụ lý giải quyết là 80 đơn, trong đó: 66 đơn kiến nghị (có 31 đơn chuyển qua từ 
năm 2021, 35 đơn tiếp nhận năm 2022), 10 đơn khiếu nại (có 05 đơn chuyển qua 
từ năm 2021, 05 đơn tiếp nhận năm 2022), 04 đơn tố cáo chuyển qua từ năm 
2021; đã ban hành văn bản giải quyết: 35 đơn (trong đó: 25 kiến nghị, 6 đơn 
khiếu nại, 04 đơn tố cáo); hiện còn 45 đơn, trong đó: 41 đơn kiến nghị (có 17 đơn 
chuyển từ năm 2021 qua, 14 đơn nhận năm 2022) và 4 đơn khiếu nại. 

5. Đánh giá:  

5.1. Thuận lợi 

- Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Các cơ quan, đơn vị luôn ý 
thức, tổ chức thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động theo 
ngành, lĩnh vực quản lý; công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN được thực 
hiện bằng nhiều hình thức; vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, quần 
chúng nhân dân trong việc tuyên truyền, thực thi pháp luật về PCTN được phát 
huy..., góp phần ngăn ngừa phát sinh hành vi tham nhũng tại địa phương. 

- Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, 
qua đó đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, khai thác và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, hạn chế việc gây thất thoát, lãng phí 
ngân sách nhà nước.  

- Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND 
huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên công tác tiếp công dân, xử lý 
đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm và 
hiệu quả, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc của nhân dân góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 
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- Đối với công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật: Trong kỳ 
báo cáo, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ 
việc phức tạp; tình hình trật tự an toàn xã hội về cơ bản được đảm bảo, không để 
xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động băng, ổ nhóm; hiệu lực, hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước được tăng cường và chặt chẽ hơn. Tình hình vi 
phạm pháp luật hầu hết các lĩnh vực đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. 

5.2. Tồn tại, hạn chế 

- Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Một số cơ quan, đơn vị thực 
hiện chưa nghiêm chế độ thông tin báo cáo (trễ hạn, nội dung không đầy đủ).  

- Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Một số cơ quan, đơn vị 
chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, công tác tự kiểm tra trong 
nội bộ các đơn vị chưa được phát huy. 

- Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Quá trình 
xem xét, giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của người dân đã được tập 
trung chỉ đạo nhưng vẫn còn tình trạng giải quyết trễ hạn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng những qui định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn; 
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh 
tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, nhất là 
tham nhũng “vặt”. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, quản lý việc sử dụng 
ngân sách chi thường xuyên, mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản… 

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý ngân sách nhà 
nước, đầu tư công… Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng 
phí ngân sách nhà nước. 

Chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị phù 
hợp với yêu cầu công việc, tiết kiệm và hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chi ngân 
sách; thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý 
và sử dụng ngân sách nhà nước.  

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên 
địa bàn huyện theo Công văn số 281/UBND-NV ngày 20/4/2022 của UBND huyện. 

3. Về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật  

Đẩy mạnh 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, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nhất là 
tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội 
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phạm hoạt động băng nhóm. Tập trung thực hiện các giải pháp công tác nhằm 
chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. 

2. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết đơn của người 
đứng đầu các cơ quan đơn vị. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư 
khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết đơn 
thư khiếu nại, kiến nghị.  

Đẩy mạnh công tác theo dõi thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kết luận sau thanh tra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
thanh tra, kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành ./. 

 

 Nơi nhận: 
  - TT. HU, TT. HĐND huyện; 
  - CT, các PCT UBND huyện; 
  - Các phòng, ban chuyên môn của huyện; 
  - Công an huyện; 
  - Các vị đại biểu HĐND huyện; 
  - UBND các xã, thị trấn; 
  - LĐVP, các CV; 
  - Lưu: VT, (CV.Luyến). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 


		2022-06-22T14:50:07+0700
	Việt Nam
	Bùi Phước Linh<buiphuoclinh.hct@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-22T15:14:09+0700
	Việt Nam
	Hà Duy Đạt<hahuydat.hct@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T15:20:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành<ubnd.hct@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T15:20:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành<ubnd.hct@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T15:20:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành<ubnd.hct@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T15:20:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành<ubnd.hct@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




