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TỔ CÔNG TÁC THEO 
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Kính gửi: 

- Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định  

  số 2267/QĐ- UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh;   

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuôc̣ tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ- UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về 

viêc̣ thành lâp̣ Tổ công tác và Tổ thư ký giúp viêc̣ đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 của tỉnh Hải Dương (sau đây viết tắt là Tổ 

công tác) và Kế hoac̣h số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về 

tự đánh giá công tác (PCTN) năm 2020 của tỉnh Hải Dương.  

Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đaọ của Chủ tic̣h UBND tỉnh, để viêc̣ tổ 

chức, triển khai thực hiện nhiêṃ vu ̣ tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 của 

tỉnh Hải Dương được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm 

chính xác, đúng mục tiêu, yêu cầu, đầy đủ nội dung, phạm vi, đối tượng, phương 

pháp theo Kế hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh; “Bộ 

chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 

399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ và bảo đảm thưc̣ hiêṇ 

các biêṇ pháp phòng chống dịch bêṇh Covid-19 của UBND tỉnh. 

Tổ công tác xây dưṇg văn bản phân công cho các thành viên Tổ công tác, 

Tổ thư ký giúp viêc̣ và hướng dẫn cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuôc̣ tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh các nôị dung, nhiêṃ vu ̣cu ̣thể về tự đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh Hải Dương thay cho viêc̣ 

tổ chức hôị nghi ̣ triển khai như sau:  

I. Phân công nhiêṃ vu ̣cho các thành viên Tổ công tác  

1. Ông Cao Ngọc Quang, Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ trưởng  

- Trưc̣ tiếp chỉ đaọ viêc̣ tham mưu với UBND tỉnh về chỉ đaọ, triển khai 

thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về 

đánh giá công tác (PCTN) năm 2020 của tỉnh Hải Dương theo đúng Kế hoạch số 

1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 và “Bộ chỉ số và tài liệu hướng 

dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp 
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tỉnh năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 

20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ.  

- Chỉ đaọ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

đánh giá, báo cáo công tác PCTN của cơ quan, đơn vi ̣, địa phương mình theo Kế 

hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về tự đánh giá công 

tác PCTN năm 2020 của tỉnh Hải Dương; đề cương, mẫu biểu, chấm điểm theo 

“Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 

399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ; chủ trì công tác rà soát 

báo cáo, Bộ chỉ số và chấm điểm trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành 

báo cáo Thanh tra Chính phủ. 

2. Ông Trần Văn Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ phó 

- Giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đaọ Tổ thư ký giúp viêc̣ thu thập thông 

tin, tài liệu, tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá và lập hồ sơ 

đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh Hải Dương. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện tự đánh giá công tác PCTN của cơ quan, đơn vi ̣, địa phương mình; đôn đốc, 

kiểm tra, các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng mục 

đích, yêu cầu, nội dung và thời gian theo Kế hoạch số 2941/KH-UBND ngày 

12/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Phối hơp̣, trao đổi, thông tin với Cuc̣ Phòng, chống tham nhũng của 

Thanh tra Chính phủ về kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh Hải 

Dương theo quy định. 

3. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên 

- Tham gia với Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cơ quan 

chuyên môn thuôc̣ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nội dung tổng hợp xây 

dựng báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan việc thực 

hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong 

năm 2020 (muc̣ 2.1 phần III của Kế hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 

của UBND tỉnh), bao gồm các nôị dung cu ̣thể sau: 

+ Tổng hợp Biên bản tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn bản của Chủ 

tịch UBND tỉnh giải quyết, xử lý các phản ánh sau khi tiếp dân trong năm 2020. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Văn phòng UBND tỉnh. 
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4. Ông Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên  

- Trưc̣ tiếp chỉ đạo các tổ chức, cơ quan chuyên môn thuôc̣ Sở Tư pháp và 

phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo và thu thập, cung cấp 

các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.2 phần III Kế hoạch số 2941/KH-UBND 

ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các nôị dung cu ̣thể sau: 

+ Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu, xây dựng, hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về công tác quản 

lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. 

+ Việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện Chương trình phổ biến pháp 

luật theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 

của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 22/10/2019 

của UBND tỉnh. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Tư pháp. 

5. Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên  

- Tham gia với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đaọ các tổ chức, 

cơ quan chuyên môn thuôc̣ Sở và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây 

dựng báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.3 

phần III Kế hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao 

gồm các nôị dung cu ̣thể sau: 

+ Kết quả công khai, minh bạch về lĩnh vực giáo dục bao gồm: Việc công 

khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ; công khai các 

khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính; công khai thực hiện cam kết chất 

lượng đào tạo. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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6. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên 

- Tham gia với Giám đốc Sở Tài chính để chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan 

chuyên môn thuôc̣ Sở và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo 

cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.4 phần III Kế 

hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các nôị 

dung cu ̣thể sau: 

+  Xây dựng báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan đến 

việc thực hiện công khai, minh bạch trên lĩnh vực mua sắm công, tài chính và ngân 

sách nhà nước; xây dựng và thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn trong năm 2020. 

+ Việc công khai (hình thức công khai) số liệu dự toán ngân sách tỉnh năm 

2020, quyết toán ngân sách 2019 (kể cả ngân sách bổ sung); Số liệu dự toán 

kinh phí năm 2020, quyết toán năm 2019 của các đơn vị dự toán; Kết quả  thanh 

tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán đối 

với UBND tỉnh (nếu có). 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Tài chính. 

7. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - 

Thành viên. 

- Tham gia với Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư để chỉ đaọ các tổ chức, cơ 

quan chuyên môn thuôc̣ Sở và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng 

báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.5 phần III 

Kế hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các 

nôị dung cu ̣thể sau: 

+ Xây dựng báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan đến 

việc thực hiện công khai, minh bạch trên lĩnh vực đầu tư của các cơ quan trực 

thuộc UBND tỉnh là chủ đầu tư. 

+ Thu thập tài liệu liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 
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+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Kế hoạch & Đầu tư. 

8. Ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - 

Thành viên 

- Trưc̣ tiếp chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan chuyên môn thuôc̣ Sở Tài nguyên và 

Môi trường và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo và thu 

thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.6 phần III Kế hoạch số 

2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các nôị dung sau: 

+ Xây dựng báo cáo và cung cấp các tài liệu, số liệu về thực hiện công 

khai, minh bạch trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh quản lý. 

+ Tổng hợp và thu thập tài liệu liên quan đến công tác: Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn; Kế hoạch, kết quả giao đất, cho thuê 

đất; Kế hoạch, kết quả thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Kế hoạch, kết 

quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

9. Ông Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên 

 - Tham gia với Giám đốc Sở Nội vụ để chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan 

chuyên môn thuôc̣ Sở và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo 

cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.7 phần III Kế 

hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các nôị 

dung sau: 

+ Tổng hợp và thu thập tài liệu liên quan đến việc công khai phân bổ Chỉ 

tiêu biên chế; công khai thông tin tuyển dụng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong toàn tỉnh; công khai quy hoạch cán bộ; công khai thông tin 

luân chuyển, điều động; công khai việc bầu, bổ nhiệm CB, CC, VC và kết quả 

kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2020 về việc bổ nhiệm cán bộ. 

+ Phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, 

số liệu liên quan việc thực hiện công khai minh bạch trên lĩnh vực công tác cán 

bộ; cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công 
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tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý; xử 

lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Nôị vu.̣ 

10. Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế vụ - Thành viên 

 - Tham gia với Giám đốc Sở Y tế để chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan chuyên 

môn thuôc̣ Sở và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo và thu 

thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.8 phần III Kế hoạch số 

2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các nôị dung sau: 

+ Xây dựng báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan 

việc thực hiện công khai minh bạch trên lĩnh vực y tế theo quy định của Luật 

PCTN: Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân; giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược; danh mục giấy phép hành nghề y, 

dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; công khai tài chính theo quy định của pháp luật. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Y tế. 

11. Ông Tăng Bá Bay, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên 

 - Tham gia với Giám đốc Sở Xây dưṇg để chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan 

chuyên môn thuôc̣ Sở và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo 

cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.9 phần III Kế 

hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao gồm các nôị 

dung cu ̣thể sau: 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây 

dựng báo cáo, thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu trong việc xây dựng đơn 

giá, định mức trong lĩnh vực giao thông, xây dựng trong năm 2020 thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh quản lý. 
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+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

- Tham gia rà soát, chấm điểm theo Bô ̣ chỉ số đối với các nôị dung thuôc̣ 

trách nhiêṃ của Sở Xây dưṇg. 

12. Ông Lê Quý Thường, Đaị tá, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh - Thành viên  

- Tham gia với Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan 

chuyên môn thuôc̣ Công an tỉnh và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây 

dựng báo cáo và thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan (muc̣ 2.10 

phần III Kế hoạch số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh), bao 

gồm các nôị dung cu ̣thể sau: 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo và thu thập, cung cấp 

các tài liệu, số liệu liên quan đến việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua 

công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng và việc thu hồi tài sản 

tham nhũng qua công tác này trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết quả 

giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; tổng 

hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

+ Tâp̣ hơp̣ tài liêụ, hồ sơ đối chứng phuc̣ vu ̣ cho công tác đánh giá (bao 

gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để truy câp̣ xem thông tin, 

nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng).  

Lưu ý: Các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Giáo dục và Đào, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Y tế và Xây 

dựng thưc̣ hiêṇ viêc̣ tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 của đơn vi ̣ mình theo 

đề cương và các mẫu biểu hướng dẫn chung và tâp̣ trung vào môṭ số nôị dung đã 

đươc̣ cu ̣thể hóa nêu trên.   

II. Phân công nhiêṃ vu ̣cho Tổ thư ký giúp viêc̣ 

1. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ của Tổ thư ký giúp việc được 

quy định tại khoản 2, Điều 2, Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh. 

2. Từng thành viên Tổ thư ký giúp viêc̣ có trách nhiêṃ giúp Giám đốc Sở và 

thành viên Tổ công tác triển khai, thưc̣ hiêṇ các nôị dung có liên quan đến trách 

nhiêṃ và nhiêṃ vu ̣của sở, ngành mình đã đươc̣ nêu cu ̣thể taị phần I văn bản này. 

3. Phối hơp̣ chăṭ che ̃ với các sở, ban, ngành, các đơn vi ̣ có liên quan và 

UBND các huyêṇ, thi ̣ xã, thành phố để hướng dẫn, đôn đốc, thông tin, hỗ trơ ̣các 

đơn vi ̣ trong viêc̣ tự đánh giá công tác PCTN năm 2020; chủ đôṇg báo cáo đầy 
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đủ, kịp thời với Tổ công tác những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong quá trình thực hiện tự đánh giá công tác PCTN năm 2020. 

III. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyêṇ, thi ̣ xã, thành phố và 

các đơn vi ̣ có liên quan 

1. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành các đơn vi ̣ có liên quan và Chủ 

tic̣h UBND các huyêṇ, thi ̣ xã, thành phố chủ đôṇg, khẩn trương trưc̣ tiếp chỉ đaọ 

và tổ chức triển khai, thưc̣ hiêṇ đầy đủ nôị dung của Kế hoac̣h số 2941/KH-

UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh; chỉ đaọ các tổ chức, cơ quan chuyên 

môn tham mưu thu thập thông tin, tài liệu, xây dựng báo cáo và cung cấp, số 

liệu liên quan đến các nội dung đánh giá; hồ sơ, tài liêụ đối chứng phuc̣ vu ̣cho 

công tác đánh giá (bao gồm bản cứng các văn bản hoăc̣ điạ chỉ đường dẫn để 

truy câp̣ xem thông tin, nôị dung văn bản, hồ sơ, tài liêụ đối chứng) cho Tổ thư 

ký giúp viêc̣ của Tổ công tác tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh 

(báo cáo và tài liêụ minh chứng gửi qua Thanh tra tỉnh).  

2. Viêc̣ tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 cần tâp̣ trung môṭ số nôị 

dung troṇg tâm sau:  

2.1. Về công khai, minh bạch các lĩnh vực (nêu rõ hình thức công khai): 

- Công tác cán bộ: Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế; công khai thông tin 

thi tuyển hàng năm của UBND cấp huyện; công khai quy hoạch cán bộ; công 

khai thông tin luân chuyển, điều động; công khai việc bầu, bổ nhiệm cán bộ, 

công chức, viên chức; kết quả rà soát năm 2020 về việc bổ nhiệm cán bộ theo 

chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; 

- Về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, khoáng sản trên địa bàn; kế hoạch, kết quả giao đất, cho thuê đất; kết quả 

đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản; các khoản 

thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản;  

- Đầu tư công: Danh mục các dự án, công trình do UBND cấp huyện, đơn vi ̣  

làm chủ đầu tư; 

- Mua sắm công: Kế hoạch và danh mục tài sản mua sắm công thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện. 

2.2. Về thực hiện chuyển đổi công tác của cán bộ, công chức, viên chức: 

Kế hoạch và kết quả chuyển đổi. 

2.3. Về thực hiện công tác thanh tra: Thanh tra trách nhiệm; thanh tra theo 

kế hoac̣h đã đươc̣ phê duyêṭ. 

2.4. Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định. 

2.5. Về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (TSTN): Việc kê khai TSTN; 

việc công khai TSTN; nôp̣ bản kê khai tài sản thu nhâp̣ cho cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhâp̣. 

2.6. Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan đến vi 

phaṃ pháp luâṭ. 
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2.7. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích và kết 

quả giải quyết xung đột lợi ích của đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN; 

tổng hợp số liệu theo các phụ lục gửi kèm theo văn bản này. 

3. Viêc̣ tổ chức, thưc̣ hiêṇ đánh giá công tác PCTN năm 2020 cần phối hợp 

chăṭ che ̃với Tổ thư ký giúp viêc̣ và thông tin, phản ánh báo cáo kip̣ thời với Tổ 

công tác của tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trong quá trình thưc̣ hiêṇ. 

IV. Về phaṃ vi, thời kỳ, thời gian đánh giá 

Thưc̣ hiêṇ nghiêm túc, đầy đủ đúng theo điểm 2, 3, 4 phần II của Kế hoạch 

số 2941/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh. 

V. Về Kinh phí phuc̣ vu ̣công tác đánh giá công tác PCTN năm 2020 

Đề nghi ̣ UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí phuc̣ vu ̣

việc tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh Hải Dương qua Thanh tra 

tỉnh (Thanh tra tỉnh có Tờ trình và dư ̣toán chi tiết trình Chủ tic̣h UBND tỉnh).  

Trên đây là nôị dung triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2941/KH-

UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về tự đánh giá công tác PCTN năm 

2020 của tỉnh Hải Dương. Tổ công tác của tỉnh, đề nghị các thành viên Tổ công 

tác; Tổ thư ký giúp viêc̣; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vi ̣ có 

liên quan và Chủ tic̣h UBND các huyêṇ, thi ̣ xã, thành phố khẩn trương, nghiêm 

túc thực hiện đầy đủ các nội dung về tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 đã 

đươc̣ nêu taị Kế hoạch số 2941/KH-UBND và văn bản này; trường hơp̣ có khó 

khăn vướng mắc báo cáo trưc̣ tiếp ông Trần Văn Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

- Tổ phó Tổ công tác của tỉnh theo số điêṇ thoaị: 0966.412.868. 

Tài liệu hướng dẫn và mẫu biểu có liên quan đến tự đánh giá công tác 

PCTN năm 2020 được đăng tải trên Website: thanhtra.haiduong.gov.vn./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Để báo cáo); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thành viên Tổ công tác, Tổ thư ký; 

- Lưu: VT, P.TTPCTN. 
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