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KẾ HOẠCH 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra 
Chính phủ về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế 
hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nhằm đánh giá sát thực trạng việc triển khai thực hiện công tác PCTN 
của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2022 theo các 

quy định của luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

2. Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, 
tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ qua, đơn vị, địa phương 

trong tỉnh với Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai (Trong tháng 2/2023); 

2. Thành lập Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2022 (Trong tháng 3/2023); 

3. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá công tác PCTN của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ ban 

hành bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2022); 

4. Tổ chức thực hiện lập Hồ sơ tự đánh giá và xây dựng Báo cáo tự đánh 
giá công tác PCTN năm 2022 để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định 

(Trước ngày 25/5/2023). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Thanh tra tỉnh 

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh 
năm 2022, trong đó giao Thanh tra tỉnh là thường trực đồng thời làm đầu mối phối 
hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ (Ngay sau khi Bộ chỉ 

số đáng giá công tác PCTN năm 2022 của Thanh tra Chính phủ được ban hành) . 

2. Đối với Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2022 

Nghiên cứu Bộ chỉ số đáng giá công tác PCTN năm 2022 của Thanh tra 
Chính phủ và xây dựng văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 
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phương thực hiện tự đánh giá (Ngay sau khi Bộ chỉ số đáng giá công tác PCTN 
năm 2022 của Thanh tra Chính phủ được ban hành) ; 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, địa phương; trường hợp cần thiết Tổ công tác lập các nhóm kiểm 
tra, hướng dẫn trực tiếp đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 

(Thực hiện xong trước ngày 05/5/2023); 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của tỉnh Lào Cai 

năm 2021 gửi Thanh tra Chính phủ (Thực hiện xong trước 20/5/2022). 

3. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu lập Hồ sơ tự đánh giá, xây dựng Báo 
cáo công tác PCTN năm 2022 của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình 

theo hướng dẫn của Tổ công tác đánh giá PCTN tỉnh; Báo cáo kết quả tự đánh giá 
gửi về Tổ công tác trước ngày 28/4/2023. 

Báo cáo đánh giá được gửi theo đường văn thư đến Phòng Thanh tra 
phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Lào Cai, địa chỉ: Tầng 4, khối 6, 

Đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai; bản điện tử gửi về địa chỉ ông Trần 
Việt Thắng: thangtranttrlc@gmail.com. ĐT 0815 858 888. 

(Các báo cáo gửi sau ngày 28/4/2023 sẽ không được xem xét và coi như cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương không thực hiện đánh giá theo ý kiến chỉ đạo 
của UBND tỉnh). 

Đây là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, 
phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 

2022) để được chỉ đạo xử lý./.  

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ; 
- Cục IV Thanh tra Chính phủ;                                                                                                                              
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các Đoàn thể; 
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Trường Cao đẳng Lào Cai; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các DN Nhà nước; 
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TCHC, QTTV, TH4, NC1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

Trịnh Xuân Trường 
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