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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống  

tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII  

 

Thực hiện Công văn số 992-CV/HU ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc báo 

cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc huyện đã tập 

trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 

đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền 

phổ biến Nghị quyết, các Luật và các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống 

tham nhũng (PCTN), lãng phí, thực hành tiết kiệm được triển khai sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng các chương 

trình hành động, kế hoạch chỉ đạo, được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, 

gắn việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí với cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến về 

nhận thức, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện về đạo đức lối sống, về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động.  

 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị 

quyết số 04-NQ/TW, ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ƣơng Khóa 

X về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí 

UBND huyện xác định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có ý 

nghĩa rất quan trọng, là nhiệm vụ cấp thiết, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, 

có trọng tâm và triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình trên địa bàn huyện. 

 Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp ủy, chính quyền 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng Luật phòng, chống tham nhũng và các văn 

bản quy định có liên quan. Hàng năm, UBND huyện xây dựng và ban hành Kế 

hoạch  tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ, đảng 

viên.  
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2. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí 

 Hàng năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch 

phòng, chống tham nhũng năm và triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

(Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/02/2016; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 

16/3/2017; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 08/02/2018 và Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 30/01/2019). Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các cơ quan, đơn vị đã 

chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị mình 

và tổ chức triển khai, thực hiện theo kế hoạch.  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2016” 

(Kế hoạch số 38/KH-HĐPHPB ngày 14/3/2016); chỉ đạo Thanh tra huyện tổ 

chức các Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đình 

Lập. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tham 

nhũng lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt… 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được thực hiện 

nghiêm túc với các hình thức tuyên truyền chủ yếu như tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, in ấn và phát hành tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 

của huyện, thực hiện các bản tin thời sự trên truyền hình… 

Kết quả từ năm 2016 đến nay, các cơ quan trên địa bàn huyện đã tổ chức 

được 11 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho hơn 692 lượt đại biểu tham 

dự; tổ chức in ấn, tiếp nhận và tiến hành cấp phát được 672 cuốn tài liệu pháp 

luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thành phần 

tham gia Hội nghị tuyên truyền là cán bộ, công chức xã, các chi hội trưởng, bí 

thư chi bộ, trưởng thôn,….Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công 

chức, nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Việc phát hiện tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, xử lý tình trạng 

nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt” tại địa phƣơng, cơ quan, đơn vị 

Trong những năm qua UBND huyện đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 

tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng, nhằm 

phát hiện, ngăn ngừa và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua thanh tra, kiểm 

tra không phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra.  

4. Kết quả đấu tranh chống, tham nhũng, lãng phí và thu hồi tài sản 

tham nhũng 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thanh tra tổ chức 08 cuộc thanh tra đối 

với 08 đơn vị (04 UBND xã, 01 cơ quan chuyên môn, 03 đơn vị trường học),nội 
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dung thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Kết luận thanh tra đã kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế với tổng số tiền  

371.515.653 đồng (trong đó kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số 

tiền 196.329.640 đồng; kiến nghị xử lý khác (trả lại người lao động) số tiền 

175.186.013 đồng do thanh toán thiếu chế độ, định mức cho cán bộ, công chức, 

viên chức), đồng thời yêu cầu các đơn vị được thanh tra nghiêm túc kiểm điểm, 

rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trong 

Kết luận thanh tra. 

 Qua thanh tra, 08 đơn vị được thanh tra đều có vi phạm trong việc thực 

hiện nhiệm vụ công vụ liên quan đến nội dung thanh tra. Nguyên nhân do việc 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng của 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa tự rà soát, 

kiểm tra trong nội bộ để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót 

tại đơn vị; bộ phận tham mưu còn hạn chế về năng lực chuyên môn, chưa nghiên 

cứu kỹ văn bản, chưa kịp thời nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật. Qua 

thanh tra không phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra.  

5. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức 

Hằng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị 

trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ 

quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với 

cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007. Kết quả, từ năm 2016 đến nay đã có 47 công chức, viên chức của các 

cơ quan, UBND các xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện được 

chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.  

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí chưa được thường xuyên; việc triển khai thực hiện kế 

hoạch, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm tại một số cơ quan, 

tổ chức, đơn vị còn mang tính hình thức. Trách nhiệm của người đứng đầu ở một 

số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa cao. Việc phát hiện tiêu cực, tham nhũng qua 

công tác kiểm tra, thanh tra, còn hạn chế. Việc chấp hành chế độ thông tin báo 

cáo chưa nghiêm, gây khó khăn cho công tác đánh giá tổng hợp để  phục vụ công 

tác lãnh đạo và chỉ đạo chung. 

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như kê khai tài sản 

thu nhập, kê khai lần đầu, kê khai bổ sung kết quả đạt được chưa cao, còn mang 

tính hình thức; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham 

nhũng chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong 

phòng, chống tham nhũng.  

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
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- Nắm vững và vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp các quan điểm, chủ 

trương, giải pháp đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 

năm 2020 và các quy định của Luật PCTN vào tình hình, điều kiện cụ thể của địa 

phương; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện đạt kết quả trong từng giai đoạn cụ thể; có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh 

nghiệm cho từng giai đoạn và đề ra phương hướng,  nhiệm vụ thời gian tiếp theo.  

 - Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời đề cao 

vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách về PCTN; tạo sự đồng thuận và 

quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, nhất là của quần chúng nhân dân, các cơ quan 

báo chí trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về 

PCTN. 

 - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN phải nhạy bén, sáng tạo, kiên 

quyết, kiên trì; chú trọng thực hiện trước hết công tác phòng ngừa, coi việc thực 

hiện các quy định về công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị - đây là nhiệm vụ, biện pháp quan trọng hàng đầu, 

quyết định hiệu quả công tác PCTN. Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình 

hình để chủ động và kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực 

tiễn. 

 - Xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu, người 

có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả các chủ trương, 

nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.  

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2020-2025 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và 

Luật PCTN, lãng phí gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính 

sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 

03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê 

khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ 

việc, vụ án tham nhũng; 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 về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ 

thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng 

và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; các Thông tư quy định và hướng dẫn 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên trong rèn 

luyện đạo đức lối sống, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí. 

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, 
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đảng viên trong việc tự phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, không 

bao che, dung túng, né tránh hoặc trông chờ, ỷ lại cấp trên và sự phát hiện từ bên 

ngoài. 

- Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục 

chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông 

tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự 

thật để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Nâng cao vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận, Hội đồng nhân dân các 

cấp đối với hoạt động PCTN, trước hết là giám sát hoạt động của các đơn vị 

chuyên trách chống tham nhũng để có kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thực hiện các biện pháp PCTN có hiệu quả. 

VI. KIẾN NGHỊ  

Ủy ban nhân dân tỉnh mở các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII của UBND huyện Đình Lập./.  

 
Nơi nhận:                                                                 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                          

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP HĐND & UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                     

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

                                                                        

Hoàng Thanh Đạm 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 
 


