
SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH 

THANH TRA SỞ 

Số: 77 /BC-TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện số Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27- 

CT/TW VÀ KẾ HOẠCH 166-KH/TU 

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện  

- Các hình thức đƣợc cấp ủy, tổ chức đảng triển khai phổ biến, quán triệt 

(hội nghị, phát hành tài liệu, qua phƣơng tiện thông tin đại chúng,...) đó là thông 

qua các cuộc giao ban đầu tháng của các trƣởng phó phòng, thông qua chào cờ đầu 

tháng và thông qua các cuộc họp chi bộ của các chi bộ trong sở. Số lƣợng ngƣời 

đƣợc quán triệt chỉ thị là 88 ngƣời 

- Thông qua các hình thức phổ biến. Cơ bản lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, 

cán bộ, công chức hiểu rõ về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ ngƣời tố cáo và 

trách nhiệm trong công tác này. 

2. Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  

- Các văn bản do cấp ủy, tổ chức đảng ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện (nêu số lƣợng và tên một số văn bản tiêu biểu): Không có văn bản cụ thể hóa 

nhƣng Chỉ thị 27 và KH 166-KH/TU đƣợc in ra kịp thời và quán triệt trong các 

cuộc họp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao 

Đảng ủy sở Tài chín đã chỉ đạo, định hƣớng các cơ quan thông tin đại chúng 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và mọi 

ngƣời dân trong công tác bảo vệ ngƣời tố cáo. 

Từ khi có Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị vê tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ngƣời phát hiện, tố giác, 

ngƣời đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì tại sở Tài chính chƣa có 

đơn thƣ khiếu nại, tố cáo. 

2. Kết quả cụ thể 

- Tổng số đơn thƣ tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực (Không có) 

- Tổng số ngƣời có yêu cầu đƣợc bảo vệ: Không có 

- Số ngƣời đƣợc cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ: Không có 



   2 

- Số ngƣời tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập; các hình thức trả thù, trù dập thƣờng gặp; kết quả 

xử lý, hình thức xử lý hành vi trả thù, trù dập: Không có 

- Số ngƣời đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông 

lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng ngƣời tố 

cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập: Không có 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Không có đơn thƣ tố cáo nên không có đánh giá ở mục này 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát huy kết quả, khắc phục hạn chế trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và 

Kế hoạch 166-KH/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ đã nêu. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có 
 

Nơi gửi:  

- Ban Nội chính TU; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, các P.GĐ; 

- Lƣu TT. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lộc 
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SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH 

THANH TRA SỞ 

 

PHỤ LỤC 1 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW 

Năm ….. 

STT 

Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị do 

Đảng ủy tổ chức thông qua chào cờ đầu tuần, phổ 

biến trong các cuộc họp chi bộ 

 

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

(Tên văn bản, cơ quan ban hành văn bản) 

Ghi 

chú 

 

số lƣợng các 

cuộc hội 

nghị, tập 

huấn 

Số lƣợng cán 

bộ, đảng 

viên tham 

gia 

Số lƣợng tài liệu, ấn 

phẩm đƣợc phát 

hành 

Số lƣợng văn bản do 

BCSĐ, đảng đoàn, huyện, 

thành, thị ủy ban hành 

Số lƣợng văn bản do sở, 

ngành ban hành theo thẩm 

quyền hoặc tham mƣu cho cơ 

quan có thẩm quyền ban hành; 

văn bản do chính quyền cấp 

tỉnh ban hành 

  

….. 9 88 88 0 0 
 

Tổng số 9 88 88       

  

 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lộc 
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SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH 

THANH TRA SỞ 

PHỤ LỤC 2 

Tình hình, kết quả bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Chỉ thị 27-CT/TW 

(gọi chung là người tố cáo) 

Năm 2019 

Số đơn 

tố cáo 

về tham 

nhũng, 

lãng 

phí, tiêu 

cực 

Số người tố cáo yêu cầu được 

bảo vệ 

Số người tố cáo được cơ 

quan chức năng áp dụng 

biện pháp bảo vệ 

Số người tố cáo bị trả thù, trù 

dập/bị đe dọa trả thù, trù dập 

Số người bị xử lý do 

hành vi trả thù, trù 

dập 

Số người 

đứng đầu cấp 

ủy, tổ chức 

đảng, chính 

quyền bị xử 

lý do buông 

lỏng lãnh đạo, 

quản lý để 

người tố cáo 

bị trả thù, trù 

dập 

Vị trí 

công 

tác, 

việc 

làm 

Tính 

mạng, 

sức 

khỏe 

Tài 

sản 

Danh 

dự, 

nhân 

phẩm 

Vị trí 

công 

tác, 

việc 

làm 

Tính 

mạng, 

sức 

khỏe 

Tài 

sản 

Danh 

dự, 

nhân 

phẩm 

Sa thải, 

cắt 

chức, 

chuyển 

đổi đơn 

vị, vị trí 

công tác 

Đe dọa/ 

xâm 

phạm 

tính 

mạng, 

sức 

khỏe 

Đe 

dọa/ 

xâm 

phạm 

tài sản 

Đe 

dọa/ 

xâm 

phạm 

danh 

dự, 

nhân 

phẩm 

Kỷ 

luật 

Hành 

chính 

Hình 

sự 

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lộc 
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