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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND              Hải Dương, ngày       tháng   5   năm 2022

KẾ HOẠCH
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Hải Dương 

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra 
Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-
TTCP ngày 17/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành "Bộ chỉ số tiêu 
chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
cấp tỉnh năm 2021". Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đánh 
giá công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) cấp tỉnh năm 2021 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; thúc 

đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và xây dựng văn hóa chống tham nhũng 
đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN; từng bước đáp 
ứng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị 
thuộc UBND tỉnh quản lý trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định 
những hạn chế, nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng, 
chống tham nhũng trong thời gian tới.

2. Yêu cầu
- Việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả 

đầy đủ các nội dung theo đề cương hướng dẫn và Bộ chỉ số được ban hành kèm 
theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 17/4/2022 của Thanh tra Chính phủ;

- Báo cáo đánh giá của các đơn vị phải đảm bảo chính xác về số liệu, mỗi 
nội dung đánh giá phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể để làm căn cứ đối 
chiếu báo cáo kết quả đánh giá của đơn vị; thống kê số liệu, trích yếu nội dung 
các văn bản của nội dung đánh giá trong báo cáo.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CẤP TỈNH NĂM 2021
1. Nội dung đánh giá, thời kỳ đánh giá
Thực hiện theo Bộ chỉ số đánh giá do Thanh tra Chính phủ ban hành tại 

Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 17/4/2022 của Thanh tra Chính phủ (được 
gửi kèm theo Kế hoạch này). Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 
15/12/2021.

2. Thời gian thực hiện
- Thành lập Tổ công tác đánh giá và Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác đánh 

giá của tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống 
tham nhũng cấp tỉnh; hoàn thành trước ngày 19/5/2022.
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- Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 26/5/2022: các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tự đánh giá 
PCTN của đơn vị mình và gửi báo cáo kết quả thực hiện và tài liệu kiểm chứng 
về Tổ công tác đánh giá của tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 27/5/2022.

- Từ ngày 27/5/2022 đến ngày 31/5/2022: Tổ công tác đánh giá tiến hành 
kiểm tra, đối chiếu, thẩm định tài liệu kiểm chứng, chấm điểm công tác phòng, 
chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

- Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 06/6/2022: Tổ công tác đánh giá tổng hợp, 
đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo.

- Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 11/6/2022: Tổ công tác đánh giá hoàn chỉnh 
dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh ban hành báo cáo Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Tổ công tác đánh giá và Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác 

đánh giá
1.1. Tổ công tác gồm: 
- Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh - Tổ trưởng;
- Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ Phó thường trực;
- Đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ phó;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó;
- Thành viên Tổ công tác là các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch 

& Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Xây dựng; Tài nguyên & Môi trường; Nội vụ; Y 
tế; Giáo dục & Đào tạo và Công an tỉnh.

1.2. Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác đánh giá: Cán bộ công chức của 
Thanh tra tỉnh và các sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Xây 
dựng; Tài nguyên & Môi trường; Nội vụ; Y tế; Giáo dục & Đào tạo; Công an 
tỉnh.

Thành viên Tổ công tác đánh giá có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên 
môn, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện 
các nội dung đánh giá được phân công, tổng hợp báo cáo kết quả với Tổ công 
tác đánh giá qua Thanh tra tỉnh.

2. Giao Thanh tra tỉnh
- Là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Thực hiện hướng dẫn nội dung phương pháp của bộ chỉ số; đôn đốc các 

đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp với thành viên Tổ công tác, các đơn vị liên quan để thẩm định 

báo cáo, chấm điểm các nội dung đánh giá của bộ chỉ số; làm căn cứ xếp loại 
việc thực hiện của các đơn vị.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 của 
UBND tỉnh, báo cáo Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

3. Giao thành viên Tổ công tác đánh giá
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đánh giá các nội dung của Bộ chỉ số;
- Có trách nhiệm chỉ đạo thu thập tài liệu kiểm chứng, tổng hợp kết quả tổ 

chức đánh giá, chấm điểm các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý được phân công 
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theo quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá và Tổ thư ký giúp việc Tổ công 
tác đánh giá PCTN năm 2021.

4. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác đánh 
giá

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý triển khai 
thực hiện công tác đánh giá của đơn vị mình, xây dựng báo cáo đánh giá công 
tác PCTN theo các nội dung nêu trong Bộ chỉ số;

- Bộ phận tham mưu các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị có trách 
nhiệm cung cấp hồ sơ tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Tổ công tác đánh giá, 
Tổ thư ký giúp việc Tổ công tác đánh giá.

Lưu ý: Bộ phận được giao thực hiện công tác đánh giá nghiên cứu kỹ để 
liệt kê đầy đủ số hiệu, ngày tháng ban hành văn bản vào các mục tương ứng của 
cột tài liệu, số liệu minh chứng của "Phụ lục phương pháp tính điểm Bộ chỉ số 
đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021" và Phụ lục "Danh mục tài liệu, số 
liệu minh chứng phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2021" của Bộ chỉ số 
banh hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh 
tra Chính phủ.

5. Các đơn vị liên quan: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy và Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh trong quá trình thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2021 
của tỉnh Hải Dương.

6. Chế độ báo cáo: Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá 
PCTN của đơn vị mình và gửi báo cáo kết quả thực hiện và tài liệu kiểm chứng 
về đầu mối của Tổ công tác tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/5/2022. 
Hình thức gửi báo cáo bằng đường văn thư, đồng thời gửi dữ liệu điện tử qua địa 
chỉ thư công vụ: nguyenvandang@haiduong.gov.vn.

7. Kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí được giao của các đơn vị trong 
dự toán đầu năm.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2021 của tỉnh Hải 
Dương; đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện (tài liệu 
công tác đánh giá PCTN năm 2021 được đăng tải trên Website: 
thanhtra.haiduong.gov.vn). Nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh 
(qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn./.

 Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;         
- Thường trực Tỉnh ủy;         
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CV Quảng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Triệu Thế Hùng
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