
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HOÀ AN 

 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hòa An, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tổng hợp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác  

phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 

 

                                       Kính gửi: Thanh tra tỉnh Cao Bằng. 

 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An nhận được Công văn số 249/TTr-PCTN ngày 

05 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng về việc cung cấp thông tin, tài liệu 

phục vụ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh Cao Bằng năm 

2021. Qua thu thập và tổng hợp UBND huyện Hòa An báo cáo như sau: 

Tổng số có 157 văn bản, gồm: 

- Biểu số 01: Có 25 văn bản về việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND 

huyện Hòa An.  

- Biểu số 02: có 20 văn bản về các kế hoạch và báo cáo về công tác PCTN 

Trong đó: 

- Có 03  kế hoạch về công tác PCTN, triển khai các văn bản bản pháp luật  

- Có 17 Báo cáo về kết quả Kết quả triển khai thực hiện luật PCTN và quy 

định về tặng quà, nhận quà; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

PCTN; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý, năm, tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về PCTN. 

- Biểu số 03: Có 90 văn bản nội dung công khai, minh bạch về công tác PCTN. 

Trong đó: 

- Có 03 Nghị quyết quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương năm 2020. 

- Có 64 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách, về việc phê duyệt 

báo cáo KT-KT xây dựng Công trình; ban hành, Quyết định chuyển đổi vị trí công 

tác, giải quyết khiếu nại, giao chỉ tiêu biên chế, . 

- Có 03 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất; phân 

bổ dự toán chi NSNN. 

- Có 20 Kế hoạch, báo cáo công tác PCTN, rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện, công văn tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng 

năm 2021. 

 -Biểu số 04: Có 15 Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, thực hiện các định mức, 

chế độ tiêu chuẩn. 

- Biểu số 05: không có  



- Biểu số 6: không có  

- Biểu số 07a: không có cuộc kiểm tra trong năm 2021 . 

- Biểu số 07b: Có 07 cuộc Thanh tra trong năm 2021. 

- Biểu số 07c: không có cuộc giám sát trong năm 2021. 

- Biểu số 08a: không có văn bản (hoặc đơn) tiếp nhận tin phản ánh, hành vi 

tham nhũng.  

- Biểu số 08b: không có văn bản (hoặc đơn) tiếp nhận qua phản ánh, tố cáo 

hành vi tham nhũng.  

- Biểu số 09: không có vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng, xử lý kỷ 

luật đối với tổ chức, cá nhân do để xẩy ra tham nhũng.  

- Biểu số 10: không có vụ việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị.  

- Biểu số 11: không có vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng (thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính.  

- Biểu số 12: Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.  

(Có các tài liệu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về kết quả tổng 

hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN tỉnh Cao Bằng 

năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT,TTrH(B). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Luân Chiến Công 

 

 

 



CÁC BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU 

 PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC- UBND  ngày        /5 /2022 của UBND huyện Hòa An) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo  

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện  

                                               A.2.5 Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện  

 

Tài liệu minh chứng  

Ghi chú 

 
TT Số văn bản Ngày ban hành Cơ quan, tổ chức ban hành Trích yếu văn bản 

 A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN    

 A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo:   

 A.1.1 Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN   

 .................. .................. .................. ..................  

 A.1.2  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN   

 .................. .................. .................. ..................  

 A.1.3  Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN.   

 .................. .................. .................. ..................  

 A1.4  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN   

 .................. .................. .................. ..................  

 A.1.5 Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện  

 Số 01/TB-BTCD 02/01/2022 Ban Tiếp công dân Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện Hòa 

 



An. 

 Số 02/TB-BTCD 07/01/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 05/01/2021  

 

 Số 04/TB-BTCD 18/01/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân  

định kỳ ngày 15/01/2021  

 

 Số 06/TB-BTCD 18/02/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 17/02/2021  

 

 Số 07/TB-BTCD 08/3/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 05/3/2021  

 

 Số 11/TB-BTCD 17/3/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/3/2021  

 

 Số 33a/TB-BTCD 22/3/2021 Văn phòng HĐND và UBND Thông báo kết luận tại cuộc kiểm tra, thực địa 

tại thủy điện Bạch Đằng  

 

 Số 13/TB-BTCD 07/42021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 05/4/2021  

 

 Số 23/TB-BTCD 19/4/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/4/2021  

 

 Số 24/TB-BTCD 20/5/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 17/5/2021  

 

 Số 649/UBND BTCD  03/6/2021 Chủ tịch UBND huyện Hòa An  Công văn về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp 

công dân tại Ban tiếp công dân huyện. 
 

 Số 33/TB-BTCD 09/6/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 07/6/2021  

 

 Số 41/TB-BTCD 18/6/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/6/2021  

 

 Số 49/TB-BTCD 08/7/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 05/7/2021 

 

 Số 50/TB-BTCD 19/7/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/7/2021  

 

 Số 68/TB-BTCD 19/8/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 16/8/2021  

 



 Số 153/TB-UBND 26/8/2021 UBND huyện Thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt 

xem xét kiến nghị của ông Lê Văn Sắn  

 

 Số 75/TB-BTCD 09/9/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 06/9/2021  

 

 Số 81/TB-BTCD 17/9/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/9/2021  

 

 Số 86/TB-BTCD 08/10/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 05/10/2021  

 

 Số 93/TB-BTCD 19/10/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/10/2021  

 

 Số 146/TB-BTCD 27/10/2021 Văn phòng HĐND và UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp rút kinh 

nghiệm công tác giải quyết đơn thư, vụ việc  

 

 Số 99/TB-BTCD 10/11/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 05/11/2021 

 

 Số 104/TB-BTCD 18/11/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 15/11/2021  

 

 Số 110/TB-BTCD 08/12/2021 Ban Tiếp công dân Thông báo kết luận tại cuộc tiếp công dân 

định kỳ ngày 06/12/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 02 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:  

 

 

Tài liệu minh chứng  

Ghi chú 

 
TT Số văn bản Ngày ban 

hành 

Cơ quan, tổ chức ban hành Trích yếu văn bản 

 A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN    

 A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:   

 A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN   

 A.2.1.1 Ban hành kế hoạch triển khai   

 Số 23/KH-UBND 09/02/2021 Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch công tác PCTN năm 2021  

 A.2.1.2 Kết quả thực hiện   

 Số 54/BC-UBND 12/2/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả Kết quả triển khai thực hiện luật PCTN và quy định về tặng quà, 

nhận quà trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
 

 Số 58/BC-UBND 19/2/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả Kết quả triển khai thực hiện luật PCTN và quy định về tặng quà, 

nhận quà trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
 

 Số 79/BC-UBND 02/3/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 

và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc (UNCAC) về phòng, chống 

tham nhũng 

 

 Số 185/UBND-TTr 03/3/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Về việc kiểm soát tài sản thu nhập  

 Số 370/UBND-TTr 16/4/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Đôn đốc nộp biên bản báo cáo kết quả công khai, kê khai  tài sản thu nhập lần 

đầu 
 

 Số 461/QĐ-UBND 24/3/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Quyết định phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ  kê khai  tài sản thu 

nhập tại các cơ quan hành chính, đơn vị sư nghiệp thuộc UBND huyện Hòa An 
 

 Số 38/KH-UBND 9/3/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Kế hoạch triển khai kê khai tài sản thu nhập lần đầu  

 Số 39/KH-UBND 11/3/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Kế hoạch công khai bản kê khai, tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn huyện Hòa An 
 

 Số 268/BC-UBND 17/6/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Qúy II 

và phương hướng, nhiệm vụ Qúy III năm 2021 
 



 Số 271/BC-UBND 17/6/2021 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả công PCTN 6 tháng đầu  năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2021 
 

 Số 273/BC-UBND 17/6/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban cán sự  Đảng UBND tỉnh sơ 

kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị 
 

 Số 324/BC-UBND 13/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả công PCTN 6 tháng đầu  năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2021 
 

 Số 453/BC-UBND 17/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Qúy III 

và phương hướng, nhiệm vụ Qúy IV năm 2021 
 

 Số 454/BC-UBND 17/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả công PCTN 9 tháng  đầu  năm  và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2021 
 

 Số 513/BC-UBND 21/10/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Qúy IV 

năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ Qúy I năm 2022 
 

 Số 514/BC-UBND 21/10/2021 Ủy ban nhân dân huyện  Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 
 

 A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN   

 A.2.2.1 Ban hành kế hoạch   

 .................. .................. .................. ..................  

 A.2.2.2 Kết quả thực hiện   

 .................. .................. .................. ..................  

 A.2.3 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.   

 A.2.3.1 Ban hành kế hoạch   

 Số:34/KH-HĐPH 09/3/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật huyện 

Hòa An 

Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật quý I  năm 2021  

 Số:101/KH-HĐPH 18/6/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật huyện 

Hòa An 

Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật quý II năm 2021   

 A.2.3.2 Kết quả thực hiện   

 Số 575/BC-UBND 16/11/2021 UBND huyện Hòa An Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” 

 

 Số 186/BC-UBND 07/5/2021 UBND huyện Hòa An Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật quý II năm 2021   



 Số 449/BC-UBND 16/9/2021 UBND huyện Hòa An Báocáo kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật quý II năm 2021   

      

 A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật  về PCTN  

 A.2.4.1 Ban hành kế hoạch   

 .................. .................. .................. ..................  

 A.2.4.2 Kết quả thực hiện   

 .................. .................. .................. ..................  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 03 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
    B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆNBIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018  

 

 

STT Nội dung Công  khai, minh bạch 
Văn bản pháp 

luật áp dụng 

Điểm, 

khoản, 

Điều của 

văn bản 

PL áp 

dụng 

Việc thực hiện công khai của cơ quan, đơn vị 

Ghi chú 
Tên văn bản về việc công khai Ngày phát hành 

Đường dẫn 

điện tử  

(nếu có) 

1. Các nội dung phải công khai , minh bạch theo khoản 1, Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

a)  Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân; 

 
…………. ………….. ………. ………….. ……………. …………. ………….. 

b)  Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; 

 
Quyết định số 3968/QĐ-UBND 

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

  Quyết định về việc giao dự toán 

thu ngân sách trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2021 

28/12/2020 

 

………….. 

 Quyết định số 48/QĐ-UBND 

Thông tư số 

343/2016/TT-

BTC 

30/12/2016 

 
Quyết định về việc công khai dự 

toán ngân sách năm 2021,của 

huyện Hòa An 

14/01/2021 

 

 

 Báo cáo 110/BC-UBND 

Thông tư số 

343/2016/TT-

BTC ngày 

30/12/2016 

 

Báo cáo thực hiện công khai dự 

toán Ngân sách năm 2021 
19/3/2021 

 

 

 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND 

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 27/12/2021 

 

 

 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND 

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 Kế hoạch  đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 -2025 vốn Ngân 

sách địa phương 

21/10/2021 

 

 



 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND 

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công  

năm 2021  
21/10/2021 

 

 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; 

 
Quyết định số 1987/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 về việc bổ nhiệm lại chức vụ 

Phó Giám đốc Trung tâm 

GDNN-GDTX  

25/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 
 

 Quyết định số 2212/QĐ- 

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 về việc bổ nhiệm lại chức vụ 

Phó Trưởng phòng Y tế huyện 

đối với bà Nguyễn Thị Chuyền 

15/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1917/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
về việc bổ nhiệm vị chức vụ 

Chánh Thanh tra huyện đối với 

ông Sầm Ngọc Đoàn 

23/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2198/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường đối với ông Lục 

Minh Thuận 

15/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1918/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 về việc bổ nhiệm lại chức vụ 

Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện đối với ông 

Lý Minh Sơn 

23/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1986/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 về việc bổ nhiệm lại chức vụ 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện đối với ông Nguyễn 

Hải Nam 

25/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 142/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

  về việc bổ nhiệm lại chức vụ 

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND đối với bà 

Hoàng Thị Hồng Vân 

01/02/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 464/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 

trường học đối với bà Hoàng Thị 

Bằng Giang 

24/3/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1939/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Đỗ Thị Huyên 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

 



bản 

 Quyết định số 1942/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Hoàng Thị Thúy 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1941/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Thẩm Thu Hiền 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1946/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Triệu Kim Luyên 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1945/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Triệu Thu Nguyệt 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1943/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với ông Bế Anh Đức 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1947/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Dương Thị Loan 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1949/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Đoàn Thị Kiều 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1948/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Long Thị Thơi 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1954/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Hoàng Thị Diệu 

An 

24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1953/QĐ-UBND  
Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Nông Thị Liễu 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 
 



CP quản lý văn 

bản 

 Quyết định số 1952/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Riêu Thanh 

Huyền 

24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1951/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Tống Thị Minh 

Hiếu 

24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 1950/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v bổ nhiệm lại CBQL trường 

học đối với bà Nông Thị Viên 
24/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Kế hoạch số 123/KH-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
chuyển đổi vị trí công tác, biệt 

phái bố trí, phân công nhiệm vụ 

công chức cấp xã năm 2021 

06/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Tờ trình số 115/TTr-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 về việc chuyển đổi vị trí công 

tác và biệt phái công chức cấp xã 

năm 2021  

06/8/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2082/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với ông Nguyễn Hoàng Đạt 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2071/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với bà Sầm Thị Hảo 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2072/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v chuyển đổi vị trí công tác 

đối với bà Nông Thị Huế 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2073/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 
 v/v chuyển đổi vị trí công tác 

đối với bà LươngThị Thanh 

Hương 

06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2083/QĐ-UBND  
Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

 v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với ông Long Văn Khoan 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 
 



CP quản lý văn 

bản 

 Quyết định số 2077/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với bà Lục Thị Hồng Ngọc 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2078/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

n v/v chuyển đổi vị trí công tác 

đối với bà Lưu Thị Hồng Quán 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2074/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

 v/v chuyển đổi vị trí công tác 

đối với ông Nông Văn Thắng 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2079/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với bà La Thị Thuận 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2080/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với bà Vi Kiều Trang 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Quyết định số 2081/QĐ-UBND  

Nghị đinh số 

138/2020/NĐ-

CP 

 

v/v chuyển đổi vị trí công tác đối 

với bà Trần Thị Yến 
06/9/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

d) 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1, Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 mà theo quy định của 

pháp luật phải công khai, minh bạch (Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thống kê và cung cấp các văn bản chứng minh việc công khai, minh bạch theo quy định) 

 

Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 

………….. ………. 
………….. ……………. 

…………. 
………….. 

 Số 2645/QĐ-UBND  

Căn cứ Luật 

xây dựng số 

50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014 

 Quyết định về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Trụ sở làm việc 

UBND xã Quang Trung, huyện 

Hoà An, tỉnh Cao Bằng 

 

24/12/2020 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 
 

 Số 3915/QĐ-UBND  

Căn cứ Luật 

xây dựng số 

50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014 

  Quyết định về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Sân chơi thể 

thao, khu vui chơi xã Hồng Việt, 

25/12/2020 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 



huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 

 Số 3914/QĐ-UBND  

Căn cứ Luật 

xây dựng số 

50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014 

 Quyết định về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Đường GTNT 

xóm Nà Khan – xóm Quyết Tiến, 

xã Đại Tiến, huyện Hoà An, tỉnh 

Cao Bằng 

25/12/2020 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 
 

 Số 3917/QĐ-UBND  

Căn cứ Luật 

xây dựng số 

50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014 

 Quyết định về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình Điện cao áp 

đường Hồ Chí Minh (đoạn từ vị 

trí tiếp giáp Thành phố Cao Bằng 

đến Bản Sẩy, thị trấn Nước Hai, 

huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 

25/12/2020 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản  

 Số 04/KH-KTHT 

Luật Phòng 

chống tham 

nhũng 

 

Kế hoạch Phòng chống tham 

nhũng năm 2021 
28/5/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

 Số 01/QĐ-KTHT 

Thông tư 

61/2017/TT-

BTC 

 
Về việc công bố công khai dự 

toán năm 2021 của Phòng kinh tế 

và Hạ tầng 

04/01/2021 

Hệ thống 

điều hành 

quản lý văn 

bản 

 

        

 Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà 

nước 

…………..  

  

 
Không có 

 Công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp 

của Nhà nước 

…………..  

  

 
Không có 

 Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 

nước 

…………..  

  

 
Không có 

        

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

…………..  

  

 

 

 
Quyết định số 01/QĐ-PTNMT  

Thông tư số 

61/2017/TT-

BTC ngày 

21/12/2016 

 
Quyết định công khai quyết toán 

ngân sách năm 2020 của Phòng 

TN&MT 

29/01/2021 

 

 

 Kế hoạch số 01/KH-TNMT 
Luật phòng 

chống tham 

 Kế hoạch phòng chống tham 

nhũng năm 2021 
22/2/2021 

 
 



nhũng 

 
Thông báo 09/TB-UBND 

Thông tư số 

01/2021/TT-

BTNMT ngày 

12/4/2021  

 
Thông báo về việc công bố công 

khai Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Hòa An 

23/3/2021 

 

 

 

Thông báo số 166/TB-UBND 

Thông tư số 

01/2021/TT-

BTNMT ngày 

12/4/2021  

 Thông báo về việc, công bố công 

khai  danh mục công trình, dự án 

được điều chỉnh bổ sung  vào Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Hòa An (đợt 2 )  

20/9/2021 

 

 

 

Thông báo số 195/TB-UBND 

Thông tư số 

01/2021/TT-

BTNMT ngày 

12/4/2021  

 Thông báo về việc, công bố công 

khai  danh mục công trình, dự án 

được điều chỉnh bổ sung  vào Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Hòa An (đợt 3 )  

10/11/2021 

 

 

 Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở …………..  
  

 Không có 

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục   
  

 
 

 
Số 01/QC-PGD 

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 Công khai quyết toán chi lương 

và hoạt động thường xuyên từ 

ngày 01/01/2021 đến 16/4/2021 

16/4/2021 

 

 

 
Thông báo số 09/TB-PGD&ĐT  

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 Công khai quyết toán chi lương 

và hoạt động thường xuyên 6 

tháng đầu năm 2021 

08/10/2021 

 

 

 
Thông báo số 15/TB-PGD&ĐT  

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 Công khai quyết toán chi lương 

và hoạt động thường xuyên  quý 

III năm 2021 cho các đơn vị 

trường 

08/10/2021 

 

 

 
Thông báo số 02/TB-PGD&ĐT  

Luật NSNN số 

83/2015/QH 13 

ngày 25/6/2015 

 Công khai quyết toán chi lương 

và hoạt động thường xuyên và 

nguồn học phí năm 2021 cho các 

đơn vị trường học 

28/02/2022 

 

 

 Quyết định số 244/QĐ- PG&ĐT  
  Quy chế làm việc của Phòng 

GD&ĐT Hòa An 
31/12/2020 

 
 

 
Quyết định số 1133/QĐ-UBND Hòa An 

  về việc Phê duyệt Kế hoạch 

tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở 

năm học 2021-2022 trên địa bàn 

huyện  

28/5/2021 

 

 

 Báo cáo số 127/BC-PGD&ĐT   Báo cáo quá trình tiếp nhận hồ 14/7/2021   



 sơ học sinh dự tuyển vào lớp 10 

hệ THPT trường Phổ thông 

Vùng cao Việt Bắc năm học 

2021-2022 

 
Công văn số 105/PGD&ĐT-KTKĐCLGD  

 

  Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 

THPT Chuyên, PTDTNT tỉnh 

năm học 2021-2022 

07/5/2021 

 

 

 
Quyết định số 17/QĐ-PGD&ĐT  

  Ban hành Quy chế bảo quản, lưu 

giữ, sử dụng, cấp phát bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở trên địa 

bàn huyện Hòa An 

01/02/2021 

 

 

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế    
  

 
 

 
Số 04a/KH-PYT 

Căn cứ Luật 

phòng, chống 

tham nhũng 

năm 2018  

 

Kế hoạch công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2021 
14/2/2021 

 

 

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công 

nghệ 

…………..  

  

 
Không có 

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực Văn hóa, thể 

thao và du lịch 

…………..  

  

 

 

 
Kế hoạch số 02/KH-VHTT 

Căn cứ Luật 

phòng, chống 

tham nhũng 

năm 2018  

 

Kế hoạch công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2021 
18/2/2021 

 

 

 
Báo cáo số 07/BC-VHTT 

Nghị định số 

130/2020/NĐ-

CP 

 Báo cáo kết quả công khai tài sản 

thu nhập của cán bộ công chức 

năm 2021 

15/4/2021 

 

 

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thông tin, truyền 

thông 

…………..  

  

 
Không có 

 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT 

…………..  

  

 

 

 
Kế hoạch số 01/KH-PNN&PTNT 

Căn cứ Luật 

phòng, chống 

tham nhũng 

năm 2018  

 

Kế hoạch công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2021 
20/01/2021 

 

 

 
Quyết định số 01a/QĐ-PNN&PTNT 

Thông tư 

61/2017/TT-

BTC 

 
Về việc công bố công khai dự 

toán năm 2021 
21/1/2021 

 

 

 Báo cáo số 67/BC-PNN Căn cứ Luật  Báo cáo công tác phòng tham 18/10/2021   



phòng, chống 

tham nhũng 

năm 2018  

nhũng năm 2021 

 Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách 

an sinh xã hội 

…………..  

  

 

 

 - Mức, đối tượng chi trả thường xuyên; 

- Mực, đối tượng chi trả đột xuất; 

- Mức chi mai táng phí .... 

  

  

 

Không có 

 
Số: 06/BC- LĐTBXH 

Công văn số 

103/UBND-

TCKH 

 Kết quả thực hiện chính sách an 

sinh xã hội năm 2021 

 

09/2/2022 

 

 

 
Kế hoạch số 03/KH-LĐTBXH 

Căn cứ Luật 

phòng, chống 

tham nhũng 

năm 2018  

 

Kế hoạch công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2021 
28/1/2021 

 

 

 
Số 03/QĐ-LĐTBXH 

Thông tư số 

61/2017/TT-

BTC 

 
Công khai dự toán ngân sách 

năm 2021 
18/1/2021 

 

 

 

Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách 

dân tộc 

…………..  

  

 

 

 - Quyết định 01/QĐ-PDT 

Quyết định số 

3868/QĐ-

UBND 

 Quyết định công bố công khai dự 

toán ngân sách năm 2020 Phòng 

dân tộc  

11/01/2020 

 

 

 

Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước 

  

  

 

 

 - Số cuộc thanh tra: 7 cuộc       

 Quyết định số 32/QĐ-UBND  

Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010 

 
về việc thanh tra hành chính đối với 

trường Mầm non Bình Long 
13/01/2021 

 
 

 Quyết định số 33/QĐ-UBND  

Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010 

 
về việc thanh tra hành chính đối với 

trường Tiểu học Nam Tuấn 
13/01/2021 

 
 

 Quyết định số 548/QĐ-UBND  

Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010 

 về việc thanh tra công tác tổ chức, 

quản lý hoạt động của chợ Nước 

Hai, việc quản lý các tuyến đường 

xung quanh chợ Nước Hai 

07/4/2021 

 

 

 Quyết định số 596/QĐ-UBND  

Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010 

 An về việc thanh tra hành chính đối 

với trường Trung học cơ sở Hoàng 

Tung;  

12/4/2021 
 

 

 Quyết định số 597/QĐ-UBND  
Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

  An về việc thanh tra hành chính đối 

với trường PTDT bán trú Tiểu học 
12/4/2021 

 
 



năm 2010 và THCS Quang Trung 

 Quyết định số 1245/QĐ-UBND  

Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010 

 về việc thanh tra việc thực hiện quy 

chế dân chủ trong cơ quan hành 

chính Nhà nước, việc đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức 

viên chức và hoạt động quản lý tài 

chính tại Phòng NN&PTNT huyện 

Hòa An năm 2019, 2020 

10/6/2021 

 

 

 Quyết định số 04/QĐ-TTrH  

Luật thanh tra 

ngày 15 tháng 11 

năm 2010 

 thanh tra hành chính việc thực hiện 

quy định của pháp luật trong quản lý 

ngân sách Nhà nước và mua sắm tài 

sản công; thanh tra trách nhiệm của 

Chủ tịch UBND xã trong công tác 

tiếp công dân, giải quyết KNTC và 

phòng chống tham nhũng đối với 

UBND xã Đại Tiến 

19/7/2021 

 

 

 - Kết quả giải quyết khiếu nại: 09 Quyết định       

 Quyết định số 278/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 
ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần 
Thị Hạc trú tại xóm Tài Hồ Sìn, xã Bạch 

Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (lần 

đầu) 

24/02/2021 

 

 

 Quyết định số 376/QĐ-UBND  
Luật Khiếu nại 

ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lâm 

Văn Ngôn, địa chỉ xóm Minh Khai, xã 

Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 
20/4/2021 

 
 

 Quyết định số 2987/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 
ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 Về việc giải quyết khiếu nại của ông 
Hoàng Văn Thanh, thường trú tại xóm 

Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa 

An, tỉnh Cao Bằng (lần đầu) 

01/11/2021 

 

 

 Quyết định số 3096/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 

ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 Về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn Giới, thường trú tại xóm Tài 

Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng (lần đầu) 

12/11/2021 

 

 

 Quyết định số 3446/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 

ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 Về việc giải quyết khiếu nại của bà 

Hoàng Thị Bền, thường trú tại xóm Tài 

Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng (lần đầu) 

06/12/2021 

 

 

 Quyết định số 3613/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 

ngày 11 tháng 11 
năm 2011 

 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Chu 

Thanh Pào, thường trú tại xóm Tài Hồ 
Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng (lần đầu) 

06/12/2021 

 

 

 Quyết định số 3541/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 
ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 về việc giải quyết khiếu nại của bà 
Trương Thị Hà, thường trú tại xóm Tài 

Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng (lần đầu) 

10/12/2021 

 

 

 Quyết định số 3540/QĐ-UBND  
Luật Khiếu nại 

ngày 11 tháng 11 
 về việc giải quyết khiếu nại của ông Chu 

Văn Hiệu, thường trú tại xóm Tài Hồ Sìn, 
10/12/2021  

 



năm 2011 xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng (lần đầu) 

 Quyết định số 3811/QĐ-UBND  

Luật Khiếu nại 

ngày 11 tháng 11 

năm 2011 

 về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Mông Văn An, thường trú tại xóm Tài 

Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng (lần đầu) 

31/12/2021 

 

 

 

Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

…………..  

  

 
Không có 

 
Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp …………..  

  
 Không có 

 
Công khai, minh bạch lĩnh vực Quản lý thị trường …………..  

  
 Không có 

 
Công khai, minh bạch lĩnh vực Thuế, phí, lệ phí …………..  

  
 Không có 

 
Công khai, minh bạch các lĩnh vực khác …………..  

  
 Không có 

 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính (Thống kê việc công khai thủ tục hành chính) 

 
Quyết định số 90/QĐ-UBND  

  về việc phê duyệt và công bố chỉ 

số cải cách hành chính của các 

sở, cơ quan ngang sở và UBND 

huyện, Thành phố năm 2021 

25/01/2022 

 

 

 Quyết định số 1417/QĐ- 

   về việc phê duyệt và công bố chỉ 

số cải cách hành chính của 

UBND các xã, thị trấn năm 2021 

15/3/2021 

 

 

 Báo cáo số 583/BC-UBND  
  của UBND huyện Hòa An công 

tác CCHC năm 2021 
17/11/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 04 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
      B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆNBIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 

                        B.1.4 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích   

 

 

T

STT 

Tài liệu minh chứng  

Ghi chú 

 
Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan, tổ chức ban hành Trích yếu văn bản 

 B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn   

1 Số 02/QĐ-TTrH  12/01/2021 Thanh tra huyện Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

thanh tra huyện năm 2021 

 

2 Số 01/QĐ-TNMT  06/01/2021 Phòng Tài nguyền và Môi trường Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Tài nguyên và Môi trườngnăm 2021 

 

3 

 

Số 01/QC-LĐTBXH 04/01/2021 Phòng Lao động – TB&XH Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công 

của sự nghiệp giáo dục năm 2021 

 

4 Số 01/QC-GD&ĐT 12/01/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công 

của Quản lý nhà nước năm 2021 

 

5 Số 02a/QĐ-PYT 22/01/2021 Phòng Y tế Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Y tế huyện năm 2021 

 

6 Số 01/QĐ-PVH 14/01/2021 Phòng Văn Hóa và Thông tin Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Văn Hóa và Thông tin huyện năm 2021 

 

7 Số 150/QĐ-NV 30/12/2020 Phòng Nội vụ về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Nội vụ  huyện năm 2021 

 

8 Số 70/QĐ-VP 04/6/2021 Văn phòng HĐND&UBND 

huyện 

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Văn phòng HĐND&UBND  huyện năm 2021 

 

9 Số 03/QĐ-TTDV 12/4/2021 Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp  huyện năm 2021 

 



10 Số 03/QĐ-TCKH 21/1/2021 Phòng Tài chính – Kế hoạch Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Tài chính- KH  huyện năm 2021 

 

11 Số 01/QĐ-NN 21/1/2021 Phòng Nông nghiệp và PTNT Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện năm 2021  

 

12 Số 01/QĐ-KTHT 14/1/2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện năm 2021 

 

13 Số 01/QĐ-TP 04/01/2021 Phòng Tư pháp huyện Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Tư pháp huyện năm 2021 

 

14 Số 01/QĐ-PDT 04/01/2021 Phòng Dân tộc huyện Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Phòng Dân tộc huyện năm 2021 

 

15 Số 11/QĐ-GPMB 24/1/2021 Trung Tâm PTQĐ&GPMB Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trung Tâm PTQĐ&GPMB huyện năm 2021 

 

 B.1.4 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích   

 ……….. ....... ........... ........ ......... 

 B.1.4.1 Kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích   

 ……….. ....... ........... ........ ......... 

 B.1.4.2 Kết quả giải quyết XĐLI xung đột lợi ích   

 ……….. ....... ........... ........ ......... 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 05 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
     B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆNBIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

B.1 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước 

          B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP  

  

 

 

Hình thức tiếp nhận 

Ngày 

tháng 

năm 

tiếp 

nhận 

Bộ 

phận 

tiếp 

nhận 

Nội dung phản 

ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh 

nghiệp 

Kiến nghị phản ánh đã được xử lý 

 

 

Ghi chú 

Ngày 

tháng 

năm 

xử lý 

Cơ quan xử 

lý 

Kết quả xử lý 

Văn bản 

kết quả 

xử lý 

Số người 

vi phạm 

Số người bị 

xử lý 

Văn bản (hoặc đơn)          

Điện thoại          

Phiếu lấy ý kiến          

Thông điệp dữ liệu được gửi 

qua thư điện tử của cơ quan 

tiếp nhận, Cổng Thông tin 

điện tử  hoặc Hệ thống thông 

tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị. 

         

Khác          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 06 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG  

 B.2  Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước  

 
 

 

 

 

STT 

 

 

 Tên doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước /địa chỉ 

Các văn bản thực hiện 

quy tắc ứng xử, cơ 

chế kiểm tra nội bộ 

trong doanh nghiệp, 

tổ chức khu vực ngoài 

NN( B.2.2) 

Các văn bản thực hiện 

các biện pháp công khai, 

minh bạch trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài NN (B.2.3) 

Các văn bản thực 

hiện kiểm soát 

xung đột lợi ích 

trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài NN 

(B.2.4) 

Văn bản quy 

định thực hiện 

chế độ trách 

nhiệm của người 

đứng đầu trong 

doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực 

ngoài NN (B.2.5 

) 

 

 

 

Ghi chú 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 07a 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
                   C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

                  C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng 

                  C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

 
 

STT Cuộc kiểm tra trong năm 2020 (Văn bản chỉ ra sai phạm có dấu hiệu TN) Hành vi có dấu hiệu 

tham nhũng 

Ghi chú 

Số văn bản Ngày ban hành Cơ quan, tổ chức ban hành Trích yếu văn bản 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 

Biểu số 07b 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
                   C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

                  C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng 

                  C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

 
 

STT Cuộc thanh tra trong năm 2020 (Kết luận thanh tra phát hiện vi phạm có dấu hiệu TN) Hành vi có dấu 

hiệu tham nhũng 

Ghi chú 

Số văn bản Ngày ban 

hành 

Cơ quan, tổ chức 

ban hành 

Trích yếu văn bản 

1 Số 40 /KL-UBND 14/5/2021 UBND huyện Thanh tra hành chính đối với trường Mầm non Bình Long Không có  

2 Số 41 /KL-UBND 14/5/2021 UBND huyện Thanh tra hành chính đối với trường Tiểu học Nam Tuấn Không có  

3 Số 139 /KL-UBND 26/7/2021 UBND huyện Thanh tra hành chính đối với trường THCS Hoàng Tung Không có  

4 Số 140/KL-UBND 26/7/2021 UBND huyện 
Thanh tra hành chính đối với trường PTDT bán trú Tiểu học và 

THCS Quang Trung 
Không có  

5 Số 548/KL-UBND 7/4/2021 UBND huyện 
Thanh tra công tác tổ chức, quản lý hoạt động của chợ Nước Hai, việc 

quản lý các tuyến đường xung quanh chợ Nước Hai 
Không có  

6 Số 203/KL-UBND 30/11/2021 UBND huyện 

Về việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước; 

việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và hoạt 

động quản lý tài chính tại Phòng NN&PTNT huyện Hòa An năm 2019, 

2020 

Không có 

 

7 Số 01/KL-TTrH 24/12/2021 Thanh tra huyện 

Thanh tra hành chính việc thực hiện quy định của pháp luật về quản 

lý ngân sách và mua sắm tài sản công; thanh tra trách nhiệm của 

Chủ tịch UBND xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND  xã Đại Tiến 

Không có 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

Biểu số 07c 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
                   C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

                  C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng 

                  C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

 
 

STT Cuộc giám sát trong năm 2020 (Văn bản phát hiện hành vi có dấu hiệu TN) Hành vi có dấu hiệu 

tham nhũng 

Ghi chú 

Số văn bản Ngày ban hành Cơ quan, tổ chức ban hành Trích yếu văn bản 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 Biểu số 08a 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

               C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng 

               C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo  

   

 

 

Hình thức tiếp nhận 

Ngày 

tháng 

năm 

tiếp 

nhận tin 

phản 

ánh 

Bộ 

phận 

tiếp 

nhận 

Nội 

dung 

tin 

phản 

ánh 

Tin phản 

ánh phát 

hiện hành 

vi có dấu 

hiệu tham 

nhũng 

Tin phản ánh đã được xử lý 

 

Ghi chú 
Ngày 

tháng năm 

xử lý 

Cơ 

quan 

xử lý 

Kết quả xử lý 

Văn bản 

kết quả 

xử lý 

Số người 

vi phạm 

Số người 

bị xử lý 

Văn bản (hoặc đơn)           

Điện thoại           

Phiếu lấy ý kiến           

Thông điệp dữ liệu được gửi 

qua thư điện tử của cơ quan 

tiếp nhận, Cổng Thông tin 

điện tử  hoặc Hệ thống 

thông tin tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị. 

          

Khác           

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 Biểu số 08b 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
         C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

                     C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng  

                      C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo 

   

 

 

Hình thức tố cáo 

Ngày 

tháng 

năm 

tiếp 

nhận 

Bộ 

phận 

tiếp 

nhận 

Nội 

dung 

đơn 

Đơn tố cáo 

phát hiện 

hành vi có 

dấu hiệu 

tham 

nhũng 

Đơn tố cáo đã được thụ lý  

Ghi chú 

Ngày 

tháng năm 

thụ lý 

Cơ 

quan 

thụ lý 

Kết quả thụ lý 

Kết luận 

tố cáo 

Số người 

vi phạm 

Số người 

có dấu 

hiệu tham 

nhũng 

Gửi đơn trực tiếp           

Gửi qua đường bưu chính           

Khác           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 Biểu số 09 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
  C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

  C.2 Việc xử lý tham nhũng 

  C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng  
 

 

Vụ việc có dấu hiệu hành vi 

tham nhũng (thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, điều tra) 

Phát hiện hành vi tham nhũng 
Xử lý  kỷ luật  do để xảy ra tham 

nhũng 

Văn bản xử 

lý kỷ luật 

đối với tập 

thể/ hình 

thức kỷ luật 

Văn bản xử 

lý kỷ luật đối 

với cá nhân/ 

hình thức kỷ 

luật 

Ghi chú 
Tên cơ quan/ đơn 

vị bị phát hiện có 

hành vi tham 

nhũng 

Danh sách cá 

nhân bị phát 

hiện có hành 

vi tham 

nhũng (ghi rõ 

họ tên, vị trí 

công tác) 

Tên cơ quan/ 

đơn vị bị xử lý 

kỷ luật do để 

xảy ra tham 

nhũng 

Danh sách cá nhân 

có hành vi tham 

nhũng bị xử lý kỷ 

luật(ghi rõ họ tên, 

vị trí công tác) 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 Biểu số 10 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

  C.2 Việc xử lý tham nhũng 

  C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng. 

 
 

Vụ việc có dấu hiệu hành 

vi tham nhũng(thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, 

điều tra) 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng 

Hình thức xử lý người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng 

đầu 

 

Ghi chú 

Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng 
Rất nghiêm 

trọng 

Đặc biệt nghiêm 

trọng 

Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Cách 

chức 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 Biểu số 11 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
D. PHÁT HIỆN, THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG  

C.3 Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi  qua phát hiện các hành vi tham nhũng 

D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính  

   
 

Vụ việc có dấu hiệu 

hành vi tham nhũng 

(thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, điều 

tra) 

Số tiền, tài 

sản phát hiện 

dấu hiệu hành 

vi tham 

nhũng 

Số tiền, tài 

sản tham 

nhũng được 

kiến nghị thu 

hồi 

Số tiền, tài sản tham nhũng phải 

thu hồi 

Số tiền, tài sản tham nhũng đã thu 

hồi trong năm 2021 

 

 

Ghi chú 
Số năm 

trước chuyển 

sang 

Số phát sinh trong 

năm 2021 

Số năm trước 

chuyển sang 

Số phát sinh trong 

năm 2021 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÒA AN 

 Biểu số 12 

DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG 
                C4. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN  

   
 

Kết quả xử lý hành vi Tổng số người vi 

phạm 

Liệt kê cụ thể cá nhân bị 

xử lý vi phạm 

Ghi chú 

Vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (Điều 81-Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
   

Vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (Điều 82-Nghị định 59/2019/NĐ-CP)    
 Vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (Điều 83 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
   

  Vi phạm quy định về xung đột lợi ích (Điều 84 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)    
Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác    
 Vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85 – Nghị 

định 59/2019/NĐ-CP) 
   

Vi phạm đối với người kê khai TSTN và xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát 

TSTN (Điều 20, 21 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP) 
   

 

 


		2022-05-17T12:08:25+0700


		2022-05-17T16:23:24+0700


		2022-05-17T16:23:24+0700


		2022-05-17T16:23:24+0700


		2022-05-17T16:28:53+0700


		2022-05-17T16:28:53+0700


		2022-05-17T16:28:53+0700




