
UBND TINH NINH THUJN 
BQL Vu UN QUOC GIA 

PHU'OC BINH 

S& a/BC- BQLVQGPB 	NiizIi Thun, ngày'115 tháng 12 náin 2020 

BAO CÁO 
Cong tác pliông, chng tham nhiing näm 2020 

Th%rc hin Ludt phông, chng tham nhUng (PCTN) và các van bàn huóng 
dn thi hành Ludt PCTN; Nghj quyêt Trung ucing 3 (khóa X) cüa Ban chap hành 
Trung iiang Dãng ye tang ci.ring sij lãnh do cüa Dáng dôi vâi cong tác PCTN, 
1ng phi. Nghj quyêt so 21INQ-CP ngày 12/5/2009 cüa ChInh phü ban hãnh 
Chin luc quôc gia ye PCTN den näm 2020; Nghj quyêt so i 26/NQ-CP ngày 
29/11/2017 cüa ChInh phü ye Chuo'ng trInh hành dng cüa ChInh phü thirc hin 
cong tác PCTN den nan 2020; 

Ban Quãn 1 (BQL) Vu?n quc gia Phuc BInh báo cáo cong tác phông, 
chng tham nhfing nãm 2020 thu sau: 

I. KET QUA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 

1. Vic quail trit, tuyên truyn, phô biên chü trtro'ng, chInh sách, 
pháp 1ut ye phông, chng tham nhflng; Cong tác lãnh dklo,  chi dio thuc 
hin các quy djnh cüa pháp Iut ve phông, chng tham Wing 

Cong tác tuyên truyn, ph6 bin pháp 1uit phông, chng tham nhUng di.rqc 
cac cap Uy Dãng, Lânh dao  Vu&n, Thu truOng các don vi quan tam chi dao.  Vic 
phô biên, quán trit các van bàn pháp lut ye PCTN duqc to chüc bang hInh thüc 
lông ghép trong các cuc hçp cüa co quan, don vi, sinh hot Chi b6 dê quán trit 
den dàng viên, cOng chi'rc, viên chirc; dông thai gän vic tuyên truyên, phô biên 
vâi viêc hoc tp Chi thi 50-CT/TW lam theo tu tu&ng, do dirc, phong cách Ho 
Chi Minh. 

Trong näm Chi bô Vuin triu tQtp toàn b6 Dãng viên trong Viz&n tham gia 
hoc ttp, quán trit các Nghj quyêt cüa Dãng. Qua hoc tp dã nâng cao thrc 
trách nhim, dao  drc nghê nghip trong thi hành cong vii, phông tránh tham 
nhUng, lang phi. 

V8 côngtác chi dao,  lath  dao  thirc hin cac quy djnh cüa pháp 1ut PCTN, 
BQL Vithn quôc gia Phuâc Binh dâ ban hành Ké hoich so 02IKH-BQLVQGPB 
ngày 07/01/2020 ye cong tác phông, chông tham nhQng näm 2020; pho^ bin k 
hoch trong toàn Don vj và thrc hin ché do^ báo cáo djnh k' cong tác phông, 
chông tham nhQng theo quy djnh. 

2. Thirc hin các giãi pháp phông ngüa tham nhIing, lang phi 

2.1. Xáy dyng và áp dung các cM' do v djnh mic, lieu chuan; Thy-c hin 
các quy djnh ye cong khai, minh bgch trong các hogt dng cüa ca quan, don vi 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lp - Tv do - Hnh phüc 
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BQL Vuin quc gia Phuâc Binh và cac don vi trirc thuc dã th chi.'rc 
thành cong Hi nghj cong chrc, viên chirc dau nàrn; qua do dâ xây dirng, ban 
hành Quy chê chi tiêu ni b, có râ soát sCra dôi, bô sung ye chê do^ djnh mCrc, 
tiêu chuân cho phü hop voi thirc té cüa tCrng don vi, theo dOng quy djnh ye sCr 
diving kinh phi nguôn ngân sách nhà nthc theo Thông tu so 40/201 7/TT-BTC 
ngày 28/4/2017 cüa B6 Tài chinh quy dnh chê d6 cong tác phi, chê Q chi hi 
nghj và Quyêt djnh so 143/2017/QD-UBND ngày 26/12/2017 cüa UBND tinh 
ban hành Quy djnh chê Q cong tác phi, chê Q chi hi nghj trén dja bàn tinh. 

Hang näm, can cCr quyt djnh phân b& giao dr toán thu chi ngân sách cüa 
Uy ban nhân dan tinh, ViiCrn dã lp  kê hoach phân bô du toán thu chi cho các 
don vi trirc thuc, trên Co 5Cr thông nhât phuong an phân bô cüa SCr Tài chInh, 
Giám doe Vtthn ban hành quyêt djnh phân bô dr toán thu chi cho các don vi. 

2.2. V thcc hin các quy djnh minh bach tài san và thu nhip 

Thrc hin Nghj djnh s6 78/2013/ND-CP ngày 17/7/2013 cüa Chinh phCr 
ye minh bach  tài san, thu nhp; Thông tu so 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 
cüa Thanh tra Chinh phU hi.r&ng dan thi hành CáC quy djnh ye minh bach  tai san, 
thu nhp; Chi thj so 33-CT/TW ngày 03/01/2014 cüa B6 Chinh trj ye tang 
cuCrng sr lãnh dao  cüa Dãng dôi van vic kê khai và kiêm soát kê khai tài san; 
Kê hoach so 75-KHITU ngày 22/5/2014 cüa Tinh Cry Ninh Thun thirc hin Chi 
thj so 33-CT/TW cCra B6 Chinh trj; Kê hoach  so 2790/KH-UBND ngày 
11/6/2014 cCra Uy ban nhân dan tinh Ninh Thun triên khai thirc hin chi dao 
cCra Ban Thuerng vi Tinh Cry ye tang cuCrng sir lãnh dao  cCra Dáng dôi vCri vic ké 
khai, kiêm soát vic ké khai tài san. 

Cong tác kê khai tài san, thu nhp niêm yt, cOng khai. Dn nay tng s 
ngu&i thuc dôi tuçrng ké khai và niêm yet la' 24 ngu&i. Vic kê khai tài san, thu 
nhp cCra cOng chCrc, viên chCrc trong Vu&n thuang xuyên ducic rd soát bô sung, 
có báo cáo tong hcrp gCri cho các SCr, ban, ngành. Ho so kê khai tài san, thu nhp 
duçic hru trU theo quy djnh. 

2.3. Chuyn di vi trI cong tác cüa C'BCCVC 

BQL Vithn Quc gia Phithc Binh xây drng Kê hoach so 10/KR-
BQLVQGPB ngày 13/3/2020 ye chuyen dôi vjtri cong tác dôi vCri cOng chCrc, 
viên chCrc, tiêp tic quán trit, chi do chuyên dôi các vi trI cong tác dôi vCri can 
b, cOng chCrc, viên chCrc theo Nghj djnh so 158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 
cCra Chinh phCr ye quy djnh danh rniic các vi tri cong tác và than han  djnh  kS' 
chuyên dôi dôi vCri cong chCrc, viên chCrc va Thông tu sO 32/2015/Ti'-
BNNPTNT ngày 06/10/2015 cCra Bô Nông nghip y Phát triên nOng thôn ye 
ban hành danh mIc các vi trI cOng tác và thCri han  djnh kS'  chuyên dôi vi trI cong 
tác dôi vCri cong chCrc, viên chCrc trong ngành nOng nghip và Phát triên nông 
thôn. Vic chuyén dôi vi trI cong tác khách quan, dan thu dâ trien khai, phô 
biên, quán trit den toàn the cong chCrc, viên chCrc. 

2.4. Xáy dyng, thyv hin quy tic th'zg xi quy tic dao drc nghé nghip 
cza can bó, cong chzc, viên ch&c 
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Dan vi tiêp tiic triên khai thirc hin Quyt djnh so^ 129/QD-TTg ngày 
02/8/2007 cüa Thu tithng chinh phü ye vic ban hành quy chê van hod cong sâ 
ti cci quan hành chinh nba nixóc; Quyêt djnh so 03/2007/QD-BNV ngày 
26/02/2007 cüa B6 Ni vii ye vic ban hành quy täc irng xü cüa can b, cong 
chüc, viên chirc lam vic trong bô may chinh quyên dja phwing và tiép tiic triên 
khai cong van so 38391UBND-NV ngày 13/9/2007cüa UBND tinh Ninh Thun 
ye quy chê van hóa rng xir tai các Co quan hành chinh nhà nurc. Kêt qua, don vi 
dã ban hành Quyêt djnh sO 20/QD-BQLVQGPB ngày 06/02/2020 cUa Giám dôc 
Ban Quân l VQG Phuóc Binh ye vic ban hành Quy ché van hóa cong sà vá 
Quyêt djnh so 23/QD-BQLVQGPB ngày 06/02/2020 cüa Giám dôc Ban Quãn 
1 VQG Phjthc Binh ye vic ban hành Quy tãc rng xCr cüa cong chrc, viên chirc 
và ngithi lao dng; Tü dâu nàm den nay don vi dã thirc hin nghiêm tüc gicr giâc 
lam vic, giao tiêp lam vic, thirc hin nêp song van hóa, van minh cong s&. 
Vic bài trI co quan, cong si, ncii lam vic khang trang, sach  dep; vic quy djnh 
ye trang phiic, 18 phic, deo the can b6 cong chirc, viên chüc ducic thirc hin 
nghiêm tüc. 

2.5. Viêc thirc hiên cai C6CI7 Iicinh chinh 

Hàngnàm VLrYn quc gia du ban hành keA hoach cãi each hành chinh 
triên khai den các phông chuyên môn, nghip vii, các don vi trirc thuc dé thirc 
hin. Thu tVc  hành chinh &rçYc niêm yet cong khai tai trii si cüa các don vi tao 
thun igi cho các to chtrc, Ca nhân den lien h8 lam vic. Den nay Vu'&n quOc gia 
dã áp diing Chuong trInh quãn 1 van ban và ho so cong vic, trao dôi thông tin 
qua he thông mng ni b. 

NhIn chung cái cách hành chinh ca ban dáp irng yêu câu nhim vi cüa 
Vi.thn quOc gia, các ni dung ye cãi cách hânb chinh thrçc tiêp tiic triên khai 
thirc hin theo quy djnh cüa Trung iiong và cüa tinh. Co chê mt tha duc áp 
dung và dat  hiu qua; tO chi:rc bô may duçic sap xêp, kin toàn; k cuong hành 
chInh di.rçic tang cuông; thirc hin tOt chinh sách quãn 1 tài chinh cOng theo cci 
chê khoán biên chê và kinh phi quán l hânh chinh tao  quyên tir chü, tir chju 
trách nhiêm ye to chirc, biên che, tài chinh gop phân thay dOi phi.rang thüc quán 
1, thirc hanh tiet kim, chOng lang phi. 

2.6. Trách nhim cza ngw&i ding a'áu ca quan, don vi 

Tip tic quán trit Nghj djnh so^ 211/2013/ND-CP ngày 19/12/2013 cüa 
ChInh phü ye bô sung, süa dOi mt sO diêu cOa Nghj djnh s6 1 07/2006/ND-CP 
ngày 22/9/2007 cOa ChInh pH quy djnh xtr 1 trách nhim cña ngu?ii dirng dâu 
ca quan, to chrc, don yj khi de xãy ra tham nhüng trong cci quan, don vi do mInh 
quân 1, phii trách. Qua hçc tp thu tr-ang các don vi dã nâng cao trách nhim 
càa ngi.räi di.rng dâu, thi.thng xuyen kiêm tra, kiem soát các boat  dng trong don 
vi phát hin và ngãn chn, xü l kip thôi các hanh vi tiêu circ, tham nhQng. 

II. KET QUA PHAT HIN, Xff LY THAM NHUNG 
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Qua trin khai thrc hin ke^ hoch phông, ch6ng tham nhüng nãm 2020 
nhIn chung trong BQL Vuôn quôc gia không có don vi, cá nhân nào dê xây ra 
tiéu circ, tham nhQng. 

III. DANH GIA CHUNG 

1.U'udiêm: 
Drçic cap ui', chInh quyên lânh dao, chi  dao  phô biên, quán trit kip thri 

pháp 1ut ye phông, chông tharn nhüng; coi trong cac bin pháp phông ngl'ra, 
thirc hin tot cong tác rà soát, bô sung ni quy, quy ché trong tirng don vi dâ gop 
phân nâng cao hiu qua cOng tác phông, chông tham nhüng ngay tü dâu nãm. 

2. Hin chê: 

Cong tác ye phông, chng tham nhüng duçxc các don vi trong BQL Vtx&n 
quôc gia quan tam thirc hin, nhixng con có don vi báo cáo djnh kS'  cong tác 
PCTN con chm, trê. PhOng To chrc - Hành chInh BQL Vixn quôc gia tiêp tic 
don doc, nhäc nhO khac phic báo cáo djnh kS'  theo quy djnh. 

IV. PHIRNG HU1NG, NHIM VI) NAM 2021 

- Tip tiic cong tác tuyên truyén, nâng cao then thrc, trách nhim cüa 
cong chüc, viên chirc trong BQL Vu&n quôc gia ye cong tác phông, chông tham 
nhüng. 

- Cong khai, minh b?ch  các hoat dng cüa co quan, don vi; cong khai, 
minh bach tài san, thu nhp cüa ngi.thi có nghia vii kê khai; cong khai cong tác 
quy hoch, dào tao, bô nhim can be... 

- Chuyên dôi vi trI cong tác di vi cong chirc, viên chirc theo Nghj djnh 
sO:158/20071ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü và Thông tu sO 
32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 cüa B6 Nông nghip và Phát triên 
nông thôn ye ban hành danh m1ic các vi tri cong tác và thôi hn djnh kS' chuyên 
dôi vi trI cOng tác dôi vth cOng chüc, viên chüc trong ngành Nông nghip và 
Phát triên nông thôn. 

- Tang cuOng cOng tác thanh kim tra các don vi co sâ nhm phOng ngira, 
ngän ch.n, xi:r 1 kip thai vi phm, hn chê các vii vic tiêu circ xãy ra. 

- Kiêm tra, don d& nhc nh& các don vi chua xây dirng ke^ hoach  phOng, 
chông tham nhüng và báo cáo cong tác phOng, chông tham nhüng theo quy djnh. 

V. KIEN NGHJ 

- Tang cu&ng sir1ãnh do cüa Dãng, ngirñ dirng dâu co quan, don vi dôi 
vâi cOng tác phOng, chông tham nhing; phát hin và xir 1 kip thxi các bièu hin 
tieu CiTC, tham nhüng xáy ra ti co sâ. 

- Trin khai các cuc kim tra co s&; Cüng c& kin toàn hrc krçing và du 
tu trang thiêt bj, kinh phi, bôi duOng tp huân nghip vi cho cong chüc, viên 
chüc lam cOng tác kiêm tra, giâi quyêt khiêu ni, tO cáo và phOng chông tham 
nhüng dé thirc hin tot cong tác nay. 
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Trên day là kt qua cong tác phông chng tharn nhüng nàm 2020 cüa 
BQL Vrnin quôc gia Phixàc Binh, báo cáo Thanh tra Tinh xem xét, tong hcip.I. 

Noi n/ian: 

- Thanh tra tinh (báo cáo); 
- Giám dôc Vithn; 
- Các phong ban và don vi trijc thuc (T/h); 
-Luu: VT, KHTC. 
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KET QUA CHU YEU yE CONG TAC PCTN NAM 2020 
('Kern theo Báo cáo s & /BC-BQL VQGPB ngày145 /12/2020 cüa 

BQL Vithn quóc gia Phwác Binh. 

MS NO! DUNG DVT SO 
LIEU 

CH!NH SACH, PHAP LUAT 
01 So van bàn ban hành mâi de thirc hin Ludt PCTN và các 

van bàn htràng dn thi hành Ludt PCTN 
Van 
bàn 

01 

02 S o^ van bàn duqe sCra d!, b6 sung d8 thirc hin Ludt PCTN 
và các van bàn huàng dan thi hành 

Van 
bàn 

0 

TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DVC  PHAP 
LU41T YE PCTN 

03 S6 hrçt can b, cong chirc, viên chirc, nhân dan tharn gia các 
lap tp hun, quán trit pháp lust  ye PCTN 

Lut 
nguii 

30 

04 So lap tuyên tmyn, quán tria pháp 1utt ve phông, ch6ng 
tham nhUng duçc to chirc 

Lap 0 

05 S ô  luqng du sách, tài 1iu v pháp lut phOng, ch6ng tham 
nhUng duçrc xuât bàn 

Tài 
1iu 

0 

THIJC HIN CAC BIEN PHAP PHONG NG1A THAM 
NHUNG 
Cong khai, minh bch trong hoat dng cüa co quail, t 
chác, don vi (gQi chung là don vi) 

06 S6 ca quan, th chirc, dun vi duçxc kim tra vic thirc hin các 
quy djnh ye cong khai minh btch 

CQ, 
TC,D 

03 

07 S6 ccr quan, t6 chirc, dan vi bj phát hin có vi phm quy dinh 
ye cong khai, minh bach  hoat dng 

CQ, 
TC, 

0 

My diyng và thirc hin các che^ d, dnh mfrc, tiêu chuãn 

08 S6 van bàn v ch8 d, djnh müc, tiêu chun dà duçic ban 
hành mài 

Van 
bàn 

02 

09 SO van bàn ve^ che^ d, djnh müc, tiêu chun dã dixcyc süa diii, 
bô sung cho phü hçp 

Van 
bàn 

0 

10 S0̂ cuc kim tra vic thirc hin các quy djnh ve^ che^ d, djnh 
mic, tiêu chuân 

Cuc 0 

11 S6 vi vi phm các quy dnh ve^ che^ d, djnh mi:rc, tiêu chun 
dA duçc phát hin và xfr i 

Vu 0 

12 S o^ ngtr?ii bj phát hin dâ vi phm các quy djnh ye che^ d, 
djnh mi'rc, tiêu chuân 

Ngtthi 0 

13 S6 nguYi vi pharn các quy djnh ve^ che^ d, djnh mirc, tiêu 
chuân dã bj xir l 	k' lut 

Ngu&i 0 

14 So nglr1i vi phm các quy djnh ve^ ch d, djnh mirc, tiêu 
chuân dà bj xr 1 	hInh su 

Nguii 0 
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15 Tong giá trj các vi phm ve^ che^ d, djnhmiic, tiêu chun 
duçic kiên nghj thu hôi và bôi thi.rng (neu là ngoti t, Wsan 
thI quy dôi thành tiên) 

Triu 
dông 

0 

16 Tong giá trj các vi phrn ye ch d, djnh mIrc, tiêu chun dã 
duc thu hôi va bôi thiing 

Triu 
dng 

0 

17 S6 ngtrari cia np lai  qua tng cho dcrn vi Ngtthi 0 

18 Giá trj qua ttng cia duqc np li (nêu là ngoi t, tài san thI 
quy dôi thành tiên) 

Triu 
dông 

0 

Thuc hin quy tc ting xii, chuyên dobi vi trI cong tác ciia 
can b, cong chic, viên chile 

19 S6 ca quan, t6 chiic cia duçc kim tra vic thirc hin quy tc 
1mg xii ciia can b, cong chlrc, viên chlrc 	- 

CQ, 
TC, 

0 

20 So can b, cong chlrc, viên chiic vi phm quy th 1mg xii, 
quy täc dao  dIre nghê nghip cia bi xii 1 

NgiRmi 0 

21 S6 can bO,  cong chiic, viên chiic dtrcmc chuyn d6i vi trI cong 
tác nhäm phOng ngCma tham nhUng 

Ngui 0 

Thrc hin các quy dnh ye minh bch tài sin, thu nhâp 

22 S6 ngui duçic xác rninh kê khai tài san, thu nhp Ngrii 0 

23 s6 ngu?i bi kt 1un kê khai không trung thirc Ngu?iii 0 

Trách nhiêrn ciia nguôi ding du các cor quail, to chile, 
don vi khi di xãy ra tham nhung 

24 ngi dlmng dAu bi kt lun là thiu trách nhim d8 xãy ra S 	i1 
hành vi tham nhiing 

Nguii 0 

25 So ngi16i dIng dAu cia bi xii l 	hInh sr do thiu trách nhim 
de^ xây ra hành vi tham nhUng 

Ngithi 0 

26 s6 ngrmi dIng dAu bi xii l 	k' lut do thiu trách nhim de^ 
xày ra tham nhiing 

Ngtri 0 

Cãi each hành chInh, di mó'i cong nghe^ quãn I và 
phtro'ng thiic thanh toán 

27 S6 cor quan, to^ chIc, dcin vi cia áp dung ISO trong quãn 1 
hành chinh 

CQ, 0 

28 T 	l 	cci quan, t0̂ chIme, don vi cia chi trã hmcng qua tài khoãn 
trên tong so cci quan, &Yn vj trimc thuc 

100 

PHAT HIN CAC VI) VIEC THAM NHUNG 

Qua vic tur kiêm tra nôi b 

29 s6 vu tham nhiing cia duqc phát hin qua vic tiI kim tra ni 
bô 

Vu 0 

30 S6 d& tl.rcYng có hành vi tharn nhüng duçic phát hin qua vic 
t%r kim tra ni b 

Nguii 0 

Qua hoat dng thanh tra 

31 S 0̂ vi tham nhiing duçcc phát hin qua cong tác thanh tra Vi 0 



U 0 

32 So^ d& tung CO hành vi tharn nhfliig hj phát hin qua Ong 
tác thanh tra 

Ngithi 0 

Qua Ong tic gãi quyt khiéu ni, to cáo 
33 S6 don to cáo ye tham nhUng thuc thâm quyên giái quyêt 

cüa cac co,  quan, to chirc 
Don 0 

34 S 0^ don t 0^ cáo v tham nhQng dã duqc giái quyt Do-n 0 

35 S ô  vi tham nhflng d.rçic phát hin thông qua giãi quyt khiu 
nai, to cáo 

Vi 0 

36 S6 d6i tixcng có hành vi tharn nhung bj phát hin qua giãi 
quyêt khiêu nai, to cáo 

Nguôi 0 

Qua diu tra ON pham 

37 So vii an tham nhUng (thuc phm vi quán 1) dã thrçxc CY 

quan chCrc nãng khài to 
Vi 0 

38 S 0^ di tuçlng tham nhting (thuc phirn vi quán 1) cia ducic 
Ca quan chi.rc näng khOi to 

Nguii 0 

xi)' LY CAC HANH VI THAM NHUNG 
39 S06  vii an tham nhüng dã duia ra xét xir (cia  phucing thng ké 

kêt qua xét xr sa thâm cüa tOa an; b, ngành thông kê theo 
kêt qua xét xr sathârn dôi vài Cac vii an xáy ra trong phm 
vi quãn 1 	trirc tiêp) 

Vii 0 

40 So dji bj kEt an tham nhüng (dja phuccng thng kê kt qua 
xét xcr so thrn cüa tOa an; b, ngành thông kê theo két qua 
xét xir so thrn dOi vâi các vu an xáy ra trong pham vi quãn 
l 	tri.rc tiêp) 

Ngui 0 

41 Trong dO: 
+ SO dôi tung phm ti tham nhQng It nghiêm trong 

Ngui 0 

42 + S6 di txgng phtm ti tham nhUng nghiêm trong Ngr?i 0 

43 + S6 di tucing phm ti tham nhüng rtt nghiêm trong Ngr&i 0 

44 + 56 d6i tiiçng phrn ti tham nhüng dc bit nghiêrn trong Ngu?i 0 

45 56 vii vic tham nhüng cia thrçic xir 1 	hành chInh Viii 0 

46 s6 can b, cong chirc, viên Chlrc bj xü 1 	k 	1ut hành chinh 
ye hành vi tham nhQng 

Ngui 0 

47 s6 vii vic tham nhüng cia duçic phát hin, clang &rçrc xem 
xét dê xtr 1 	(chua có kêt qua xir hi) 

Vii 0 

48 S6 d6i tucYng tham nhUng cia duc phát hin, dang duçTc xem 
xét dê xr l 	(chua cO kt qua xi:r 1) 

Ngithi 0 

Tãi sin bj tham Wing, gay thit hi do tham nhung cia 
phát hin duçrc 

49 +Btng tin (iin Vit Nam + ngoti t, tài san khác di.rçic quy 
dOi ra tiên Vit Nam) 

Triu 
d6ng 

50 +D aft daj m 2  0 

7 .' . 
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Tài sin tham Wing, gay thit hat (10 tham nhfing dã 
dirçrc thu hôi bôi thu*ng 

51 + B&ng tin (tin Vit Nam + ngoi t, tài san khác duçxc quy 
di ra tiên Vit Nam) 

Triu 
dông 

0 

52 +Dâtdaj m 2  0 

TM sin tham nhung, gay thit hi do tham nhUng không 
the thu hi, khäc phic diroc 

53 + Bang tin (tin Vit Nam + ngoi t, tài san khác diwc quy 
d6i ra tiên Vit Nam) 

Triêu 
dông 

0 

54 +Dtdaj m 2  0 

Bão ve^ ngurri to" cáo, phát hin tham nhflng 

55 S 0^ ngtr?i t6 cáo hành vi tham nhüng dã bj trà thii 0 

56 S6 ngui t6 cáo hành vi tham nhung dâ duorc then thithng, 
trong dO: 

0 

+ Tang bang then cña Thu tuàng ChInh phU 

+ Tng bang then cüa B, ngành, dja phwing 

+ Tang Giy then 


