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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng quý III,
 phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019

Thực hiện Công văn số 2052/UBND-TD ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ theo Thông tư số 03/TT-TTCP;
Công văn số 91/TTr-VP ngày 28/02/2019 của Thanh tra tỉnh về việc tiếp tục nâng cao
chất lượng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng,

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát báo cáo công tác phòng, chống tham
nhũng quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 như sau:

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

BQL Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh. Kinh phi ́hoaṭ động do ngân saćh nha ̀nước cấp. BQL Vườn quốc gia
có tư cách pháp  nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc
Nhà nước theo quy định.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ II NĂM
2019

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về
phòng chống tham nhũng

Chi ủy cùng BQL Vườn quốc gia tiếp tục triển khai đến toàn thể CBVC-LĐ của
Vườn quốc gia 02 Bộ Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Các văn bản liên quan
đều được đơn vị phổ biến, quán triệt đến từng phòng, đơn vị trực thuộc để triển khai đến
từng CBVC-LĐ, trong các cuộc họp giao ban, Chi bộ định kỳ hằng tháng đến các đảng
viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong tình hình đổi mới hiện nay.

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

- Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện việc luân chuyển đối với
cán bộ công chức, viên chức được quy định các danh mục vị trí công tác tại Nghị định số
158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

- Hàng năm đơn vị thực hiện kê khai tài sản cá nhân công chức, viên chức và người
lao động theo Thông tư 08/2013/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về
hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Tổ chức Kiểm tra công tác quản lý tài chính của 01 đơn vị trực thuộc.
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3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Qua kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính, đơn vị chưa phát hiện tập thể và
cá nhân nào thuộc phạm vi quản lý của mình vi phạm về thu, chi ngân sách Nhà nước.

 - Xử lý kịp thời các công nợ tồn đọng, thực hiện tốt việc quyết toán công nợ lâu
năm của cá nhân.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Nhìn chung, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát đã thực hiện khá tốt, thực
hiện tốt công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đúng quy định, trên tinh thần tiết
kiệm, hiệu quả; đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, nhất là trong
lĩnh vực thu chi tài chính. Trong quý III, tại đơn vị không có vụ tham nhũng nào xảy ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ IV NĂM 2019

- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tập trung
vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung). Công ước của
Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong công chức, viên chức và người lao động.

Trên đây là báo cáo của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát./.

Nơi nhận:                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC
- Thanh tra tỉnh;                                                                         PHO ́GIAḾ ĐỐC
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.
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