
 

 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

 Quý I Năm 2022.  

  

 Thực hiện văn bản số 157/TTr - NV3, ngày 10/3/2022 của Thanh tra Tỉnh về việc 

báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2022, 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi báo cáo các nội dung sau: 

1.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị: 
Từ đầu năm đến nay, tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nơi địa bàn đơn vị đứng 

chân, không xảy ra vi phạm về tham nhũng, không có vụ việc nổi cộm, bức xúc về khiếu 

nại, tố cáo. Đơn vị luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ, 

Quy chế, quy định của doanh nghiệp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

2. Sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Công ty đối với công tác  

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Chi ủy chi bộ Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính 

quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp 

trong lâm phần đơn vị quản lý ngày càng hiệu quả, không để xảy ra tình trạng tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc thực hiện thu, chi tài chính, việc giải quyết chế độ 

cho cán bộ, công nhân viên, và người lao động, gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trong và ngoài đơn vị. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng chống tham 

nhũng, thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND, ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND 

tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tăng cường tiết kiệm chống lãng 

phí  tại đơn vị. Ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh Nội quy, Quy 

chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp, theo đúng quy định của Bộ luật 

lao động. 

3. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. 
a. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN: 

Cấp ủy chi bộ luôn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, CNV 

người lao động của đơn vị về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng chống tham nhũng được tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp cơ quan, đơn 

UBND TỈNH KON TUM                 
CÔNG TY TNHH MTV  

LÂM NGHIỆP NGỌC HỒI     

        

                Số:        /BC-Cty                                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Ngọc Hồi, ngày 14 tháng 3 năm 2022 

 

 



2 

 

vị. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và tổ chức đầy đủ quy định của pháp luật phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. 

b) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

- Công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách pháp luật có nội dung liên quan 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ công nhân viên, người lao động. 

- Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định về thực hiện dân chủ trong 

hoạt động Doanh nghiệp, phát huy vai trò của các Đoàn thể và của CBCNV trong công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đã triển khai cho Ban lãnh đạo Công ty, 

trưởng phó các đơn vị trực thuộc, phòng ban (thuộc đối tượng kê khai) hoàn thành việc 

kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và 

Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ. Đồng thời công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm 

bằng hình thức niêm yết tại các trụ sở cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc kê khai và nộp 

thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng thuộc diện chịu thuế tại cơ quan thuế đúng quy 

định. 

- Xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ chi phí cho các hoạt động,  chi phí mua sắm trang thiết bị,  bố trí, sử dụng tài sản 

công trong cơ quan, đơn vị.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội 

bộ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị: Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi đã cụ thể hóa và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 20 - Luật Phòng, chống tham nhũng. 

          - Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán 

không dùng tiền mặt:  

 +Tiếp tục thực hiện Công văn số 478/UBND-KGVX ngày 06/3/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều 

hành Ioffice của Tỉnh. Công ty đã kịp thời thực hiện trong việc xử lý trên hệ thống giữa 

Ban lãnh đạo, các Phòng chuyên môn, các Lâm trường trực thuộc Công ty, nhờ có ứng 

dụng khoa học công nghệ nên các văn bản chỉ đạo của các cấp được cập nhật kịp thời, 

đầy đủ và phổ biến đến CBCNV và người lao động trong Công ty qua hệ thống Ioffice. 

+Về thanh toán không dùng tiền mặt: Đơn vị đã thực hiện chuyển khoản trong công 

tác thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, thuế, mua sắm trang 

thiết bị trong đơn vị. 

 - Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng, chống 

tham nhũng: 

          + Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; Gương mẫu, 

liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của cá nhân, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham 

nhũng, tiêu cực trong đơn vị; 
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+ Thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị; tiếp nhận, 

xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng, tiêu 

cực, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định các trường hợp tham nhũng, tiêu cực (nếu có); 

+ Người đứng đầu cấp ủy luôn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, trong Quý I năm 2022 tại Công ty TNHH 

Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. 

- Vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị, các 

đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 

+ Các đoàn thể trong cơ quan (Công đoàn, Đoàn thanh niên) thường xuyên tuyên 

tuyền, giáo dục các thành viên tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và PCTN; 

triển khai cho đoàn viên tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, 

cùng với Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng đối với Ban lãnh đạo Công ty. 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực (qua đơn thư, thông tin tố giác, 

giám sát, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra): Không. 

   4. Đánh giá chung: 

 *) Ưu điểm: 

          - Cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo, BCĐ thực hiện QCDC Công ty đã chỉ đạo, triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

          - Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng , tiêu cực trong nội bộ được chú trọng 

triển khai đồng bộ, cán bộ, đảng viên, CNV người lao động trong đơn vị luôn gương 

mẫu chấp hành pháp luật. Trong  quý I năm 2022, tại đơn vị không phát hiện tham 

nhũng, tiêu cực và khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

          - An ninh, trật tự trong phạm vi quản lý của đơn vị và tại Trụ sở cơ quan, nơi làm 

việc của các đơn vị trực thuộc được đảm bảo ổn định, không để xảy sự cố, hạn chế, 

khuyết điểm. 

 *)Tồn tại: 
-Việc lãnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được  

thường xuyên ở các đơn vị, các phòng trong Công ty. Tuy nhiên, một số thành viên 

trong ban chỉ đạo thực hiện QCDC đôi lúc chưa chủ động trong công tác phối hợp kiểm 

tra, giám sát, nên việc nắm bắt thông tin và kiểm tra việc thực hiện QCDC theo địa bàn 

được phân công chưa thường xuyên.  

*)Nguyên nhân: 

- Do đặc thù của đơn vị là ngành lâm nghiệp địa bàn hoạt động rộng, ở phân tán, 

phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn bất cập, nên có phần ảnh hưởng đến công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hành luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và tiêu cực ở đơn vị. 

- Cán bộ trong ban chỉ đạo QCDC đều là kiêm nhiệm, công tác chuyên môn còn 

nhiều, nên thiếu  thời gian cho nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa kịp thời nắm bắt thông tin 

nên công tác giám sát kiểm tra và tham mưu cho ban chỉ đạo chưa thường xuyên. 

5. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: 
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            - Tăng cường, đổi mới việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, quy 

định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chương trình, kế họach của Công ty về 

công tác  phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn đơn vị. 

      - Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; phối 

hợp với các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát công tác QLBVR theo đúng quy 

định.  

- Chủ động thực hiện tốt công tác QLBVR, đất lâm nghiệp;  Triển khai thực hiện 

nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quy định về công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Luật phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực Quý I  năm 2022 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi./. 

 

 

Nơi nhận:    
- Thanh tra tỉnh (B cáo); 

- Lưu VT; TCHC.  
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