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CÔNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO  
Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập  

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay;  

nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới 

(Theo yêu cầu Văn bản số 286/TT-NV3  ngày 15/6/2020 của Thanh tra tỉnh) 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ 

1. Khái quát về đặc điểm, tình hình (liên quan đến công tác PCTN) 

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực 

hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài 

chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; 

tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh 

nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính 

tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

2. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng TTCP, Thanh tra 

Chính phủ, Thanh tra tỉnh đối với ngành thanh tra trong công tác phòng, chống 

tham nhũng (PCTN). 

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược 

quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và nhiều văn bản khác; Chỉ 

đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức quán triệt, học tập và phổ biến sâu rộng những nội 

dung của Kết luận số 10-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng lãng phí. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các mục 

tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết 

luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, triển 

khai các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng TTCP, Thanh tra Chính phủ, Thanh 

tra tỉnh đối với ngành thanh tra trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

như: 

Công văn số 580/TTCP-C.IV gửi Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố về 

việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra; đánh 

giá thực trạng, dự báo tình hình và giải pháp khắc phục và Chỉ thị số 769/CT-TTCP 

ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành chỉ đạo thực hiện nhiều 
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biện pháp để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong ngành Thanh tra.  

3. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để PCTN: 

Đảng ủy, Sở Tài chính không ban hành các văn bản nhưng triển khai, thực 

hiện các văn bản của Trung ương của tỉnh thông qua các cuộc hội nghị, tập huấn, 

chào cờ, các cuộc giao ban, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ. 

4. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng của các sở, 

ngành, địa phương:  

Trong thời gian qua, công tác PCTN được Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở quan tâm 

chỉ đạo thường xuyên trên các khâu: triển khai, tuyên truyền chủ trương, thực hiện 

công tác PCTN, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đưa nội 

dung PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các buổi sinh hoạt chi bộ, 

giao ban trực báo, lồng ghép vào các cuộc họp để triển khai các biện pháp cụ thể 

trong công tác PCTN, lãng phí. Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng 

chống tham nhũng, Lãnh đạo Sở đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, thực 

hiện trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa tham nhũng, kịp thời tổ chức phổ 

biến, học tập, tuyên truyền giáo dục và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về thực hiện phòng chống tham nhũng; chỉ đạo xây dựng, ban hành và 

thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức công khai, minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu 

nhập; tiến hành thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Vì vậy, 

trong thời gian qua chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công 

chức và phấn đấu không để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị 

trong thời gian tới. 

5. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao: 

Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp ủy, tổ chức 

đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng Thanh tra Sở là bộ phận trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban 

hành, xử lý những vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của 

Sở. Sở không thành lập bộ phận chuyên trách về phòng chống tham nhũng.  

Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham 

nhũng: không  

6. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong PCTN, nhất là với các 

cơ quan của Đảng và các cơ quan tư pháp. Phối hợp tốt khi có yêu cầu. Vừa qua đã 

chuyển một số bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra theo yêu cầu của cơ quan công an. 

7. Hợp tác quốc tế về PCTN (nếu có). 

8. Công tác PCTN trong nội bộ ngành Thanh tra 

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN; phát huy vai trò, trách 
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nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông trong PCTN: Phổ biến đến tận các cán 

bộ công chức, viên chức các văn bản chính sách pháp luật về PCTN: 

- Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết TW 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;  

- Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” và triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 

BCHTW Đảng Khoá XII;  

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của 

BCHTW Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  

- Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng. 

UBKT Đảng ủy cũng đã tham mưu Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát và kế hoạch kiểm tra giám sát của UBKT tại các chi bộ trực thuộc về các 

nội dung: việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của BCH Trung 

ương “Về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 10-KL/TW ngày 

26/12/2016 của Bộ chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 

(Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí”; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

- Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng;  

- Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

PCTN;  

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không 

- Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát: Không có 

9. Tổ chức, hoạt động của các đơn vị có chức năng PCTN và đơn vị đầu 

mối, tham mưu, giúp việc của sở, ngành, địa phương về công tác PCTN (Chú ý 

đánh giá sự thay đổi về tổ chức bộ máy, biên chế; kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao; nêu rõ sự phù hợp hoặc bất cập của đơn vị chuyên trách về 

chống tham nhũng…). 

10. Nguyên nhân của những kết quả đạt được. 

II.  HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

1.  Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế:  
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- Việc chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ 

quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, sự phối hợp giữa chi bộ, công đoàn và chuyên môn 

chưa nhịp nhàng.  

- Việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống 

tham nhũng ở một số đơn vị còn chậm nên công tác phòng chống tham nhũng đôi 

khi còn thiếu kịp thời.  

- Công tác phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, công khai 

minh bạch trong hoạt động, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... được áp 

dụng chưa triệt để tại các đơn vị nên hiệu quả phòng, chống tham nhũng chưa cao.  

- Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về PCTN ở một số cơ 

quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ 

biến chưa hấp dẫn, lôi cuốn. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống 

tham nhũng chưa sâu, chưa thường xuyên.  

2. Nguyên nhân:  

- Phòng chống tham nhũng luôn là lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; các 

giải pháp PCTN mới được triển khai nên hiệu quả chưa được thể hiện rõ nét, đòi 

hỏi phải tập trung rất cao sự chỉ đạo, điều hành cũng như sự nỗ lực thực hiện của 

toàn thể CBCNVC trong toàn Ngành.  

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng trong công tác đấu tranh, phát hiện 

phòng, chống tham nhũng cũng như trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong 

nội bộ Đảng đạt hiệu quả chưa cao.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về tình hình tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong phạm vi sở, 

ngành, địa phương. 

Hiện tại chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong ngành thanh tra. 

2. Về công tác PCTN của ngành Thanh tra: Cơ qua thanh tra theo chức năng 

của mình, hơn bất kỳ cơ quan nhà nước nào, là cơ quan có chức năng phòng ngừa 

tệ nạn tham nhũng hữu hiệu nhất. Bởi vì, bằng hoạt động thanh tra thường xuyên 

trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của bộ máy nhà nước, Thanh tra phát hiện kịp 

thời những thiếu sót và lỗ hổng trong cơ chế QLNN để đề ra kiến nghị cụ thể và 

xác thực làm cơ sở cho việc đổi mới và hoàn thiện cơ chế QLNN. Đây chính là 

phương hướng đấu tranh chống tham nhũng hữu hiệu bằng biện pháp phòng ngừa, 

phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay. Bởi vì những hoạt động này nhằm hướng 

đến thủ tiêu những nguyên nhân và điều kiện đẻ ra tham nhũng. Thanh tra đấu 

tranh chống tham nhũng trước hết và chủ yếu bằng hoạt động phòng ngừa. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ 

THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC PCTN 

Xác định phòng ngừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác 
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PCTN, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng ngừa đã đề ra trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và trong Luật PCTN. 

Theo đó, các cấp, các ngành đã chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm 

túc việc công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật và hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh 

tham nhũng. 

Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, trọng 

tâm là cải cách thủ tục hành chính chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng 

cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

giải quyết các thủ tục hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhằm cải thiện 

môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành 

của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần phòng ngừa tham nhũn 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ 

chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn 

thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

- Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; 

thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình 

trong hoạt động công vụ 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, 

ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm 

bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ 

án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu 

quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí. 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn 

ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng 

phí 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, 

đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng 

- Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài 

nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham 

nhũng 
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Tiến hành đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác phát hiện, xử lý tham 

nhũng, lãng phí trong thời gian qua; qua đó, xác định phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ của công tác này. Cần quy định tăng việc xử lý phạt tiền để tăng thêm 

tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường biên chế, điều kiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và có chính sách ưu đãi đặc thù đối với các cán bộ làm công 

tác phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham 

nhũng, có quy định về bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí. 

Trong lĩnh vực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội cần phải có qui định cụ thể, rõ ràng, ràng buộc các điều kiện trong 

việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, nhất là về các quy hoạch, kế hoạch liên 

quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tránh việc tùy tiện sửa đổi, bổ sung, nhằm 

phục vụ lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm để tham nhũng, tiêu cực. 
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