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Công tác phòng, chống tham nhũng  

phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

 

 Thực hiện Công văn số 355/TTr-PCTN ngày 05/8/2019 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 

8, Quốc hội khóa XIV, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  (PCTN) 

 1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 

trách nhiệm của địa phƣơng 

 1.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật 

PCTN năm 2018 

 a) Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng. 

 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN thông 

qua tổ chức các Hội nghị, in ấn, phát hành tài liệu phục vụ cho công tác tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. 

 Từ 01/8/2018 đến 31/7/2019, UBND huyện đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với 203 lượt người nghe; in ấn, 

phát hành được 183 bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng
1
. 

 b) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/4/2019 

của UBND huyện Đình Lập về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018, chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ngày 08/8/2019 với khoảng hơn 

900 người tham dự với 12 điểm cầu tại các xã, thị trấn và 01 điểm cầu trung tâm 

huyện. 

                                           
1
- Cấp xã tổ chức được 01 cuộc:  01 cuộc tuyên truyền pháp luật về PCTN với 20 lượt người nghe. 

 - Cấp huyện tổ chức được 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng năm 2018 tại 02 xã: Bắc Xa, Châu Sơn với 183 người tham dự; in ấn và phát hành được 183 bộ tài liệu tuyên truyền, thành phần 
tham gia Hội nghị tuyên truyền là cán bộ, công chức xã, các chi hội trưởng, bí thư chi bộ, trưởng thôn,… 
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 1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của địa phương 

 UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và triển 

khai xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. 

 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, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. 

 1.3. Tình hình tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác PCTN 

 Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện có trách 

nhiệm tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về 

công tác PCTN theo quy định của pháp luật. Thanh tra huyện được UBND huyện 

giao chỉ tiêu biên chế 05 người. 

 Tính đến 31/7/2019, Thanh tra huyện có 03 biên chế (trong đó 01 Chánh 

Thanh tra, 02 Chuyên viên); 01 công chức biệt phái từ UBND xã và 01 viên chức 

biệt phái từ đơn vị trường học. 

 Về trình độ chuyên môn: 02 Cử nhân Luật, 03 Cử nhân Kế toán. 

 Thanh tra huyện phân công nhiệm vụ cho 01 công chức biệt phái từ UBND 

xã (chuyên ngành Luật) thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác PCTN. Trong 

quá trình công tác, các thành viên cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo yêu 

cầu. 

 2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

 2.1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng 

- Thường xuyên công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, 

đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc giải quyết công việc; việc 

xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn đã được các cơ 

quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo quy định, trong đó các cơ quan, đơn vị đã 

chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm ngân sách nhằm mục 

đích sử dụng ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí.  

- Các đơn vị thực hiện thanh toán lương và một số khoản phụ cấp cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động qua tài khoản mở tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đình Lập (trừ đơn vị UBND xã Bắc Xa do 

điều kiện vùng sâu, vùng xa nên vẫn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt). 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và 

thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTG ngày 10/5/2007 của Thủ 
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tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại 

quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán 

bộ, công chức, viên chức. Tính đến nay, trên địa bàn huyện không phát hiện được 

cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng và nhân quà không đúng quy định. 

 - Về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2018: Thực hiện minh bạch tài sản, 

thu nhập theo Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN, UBND 

huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị, những người có 

nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Tổng số người có nghĩa vụ 

phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 đã được phê duyệt là 392 người/83 

cơ quan, đơn vị, tăng so với năm 2017 là 03 người (tăng 0,77%). Trong đó: Số 

người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập: 390 người/392 người, đạt tỷ lệ 

99,49%; Số người không kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 02 người, tỷ lệ 

0,51% do tháng 01 năm 2019, cá nhân nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

- Về việc chuyển đổi vị trí công tác: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 

số 65/KH-UBND ngày 13/3/2019 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 

đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 

150/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 

về danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP. 

UBND huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 33 người, trong đó: 

Các cơ quan chuyên môn: 04 người (gồm 01 công chức chuyên môn nghiệp vụ 

và 03 kế toán); đơn vị sự nghiệp: 14 người (kế toán các đơn vị trường học) và 

Công chức cấp xã: 15 người (công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường 05 người, Tư pháp - Hộ tịch 06 người, Tài chính - Kế toán 04 người).    

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành; tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại các 

cơ quan, đơn vị, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân tra cứu, thực 

hiện và theo dõi, giám sát. Tiếp tục sử dụng phần mềm Chương trình văn phòng 

điện tử (eOffice) trong hoạt động trao đổi, giải quyết các công việc giữa các cơ 

quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc.  

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng  

- Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thường xuyên được quan tâm. 

Từ 01/8/2018 đến 31/7/2019, qua công tác quản lý, điều hành, các cơ quan, đơn 

vị chưa phát hiện các hành vi tham nhũng và không nhận được tố cáo, kiến nghị 

liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí. Qua các cuộc thanh tra đã triển khai, 

không phát sinh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

 - Công tác phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện Kiểm sát 

huyện được thực hiện thường xuyên. Các cơ quan Côn an, Viện kiểm sát, Đồn 

Biên phòng Chi Lăng, Đồn Biên phòng Bắc Xa, Thanh tra, Chi cục thuế, Chi cục 

Hải quan Chi Ma, Hạt Kiểm Lâm, Đội quản lý thị trường số 3 huyện Đình Lập đã 

ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 
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báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Quy chế số 01/QC-LN ngày 10/12/2018); 

Công an huyện Đình Lập và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an huyện với các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Đình Lập trong công 

tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi 

phạm pháp luật. Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin, từ 01/8/2018 đến 

31/7/2019, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham 

nhũng. 

 4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

 a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

 - Từ 01/8/2018 đến 31/7/2019, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra 

huyện thực hiện 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch về trách nhiệm của Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN. 

 - Tổng số cuộc kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị: 06 cuộc; đã ban hành 

kết luận thanh tra: 06 cuộc. 

 b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

 - Số đơn vị có vi phạm: 06/06 đơn vị 

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Cơ quan thanh tra đã 

phát hiện những sai phạm về kinh tế với tổng số tiền  329.505.335 đồng cần phải 

xử lý. Trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách đối với 04 đơn vị số tiền 

157.377.640 đồng do thanh toán sai chế độ định mức, tiêu chuẩn; kiến nghị xử lý 

khác về kinh tế với số tiền 172.127.695 đồng do tính thiếu chế độ cho cán bộ, 

công chức, viên chức đối với 05 đơn vị. Nguyên nhân của sai phạm là do năng 

lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính của Thủ trưởng và bộ phận tham mưu 

còn hạn chế, chưa nghiên cứu, hiểu rõ nội dung các quy định pháp luật, chưa phát 

hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra. 

- Kiến nghị: Kết luận thanh tra yêu cầu các cá nhân, đơn vị được thanh tra 

cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và khẩn trương khắc phục những 

hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra; rút kinh nghiệm, đồng thời tăng 

cường và nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra 

theo quy định. Qua thanh tra không phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng 

xảy ra.  

 - Kết quả thực hiện các kiến nghị: Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kiến 

nghị nêu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

theo quy định. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Đánh giá tình hình tham nhũng 
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 Từ 01/8/2018 đến 31/7/2019, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc 

tham nhũng. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; hành 

vi tham nhũng tinh vi hơn, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. 

Các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm 

vụ tiềm ẩn xảy ra ở nhiều lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương 

mại, tài chính…Nguyên nhân do:  

- Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo; 

thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp.  

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự chú trọng đến công tác 

PCTN; chưa chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ để PCTN ngay từ ban 

đầu. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước 

chưa được tiến hành thường xuyên. 

Tình hình tham nhũng kỳ này so với cùng kỳ năm trước không biến động, chưa 

phát hiện được hành vi tham nhũng. 

 2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

- Ƣu điểm: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự giám sát của 

HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, công tác phòng ngừa tham 

nhũng tiếp tục được triển khai và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt: 

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm xây 

dựng kế hoạch, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, công khai, minh bạch 

đã được quan tâm, thực hiện nghiêm túc; xây dựng và hoàn thiện thể chế về 

phòng, chống tham nhũng; tổ chức và cơ chế lãnh đạo công tác phòng, chống 

tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; cải 

cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị.  

- Những tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động 

trong công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng như xây dựng kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng còn chậm; công tác tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên; vẫn còn cá nhân không kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2018. 

- Nguyên nhân của hạn chế:  

+ Nguyên nhân khách quan: Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ 

phận nhân dân còn hạn chế.  

 + Nguyên nhân chủ quan: Trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, 

đơn vị trong việc triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa cao; 

trách nhiệm, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số cơ 

quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; 

việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ 

chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn chậm, chưa đáp ứng 
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yêu cầu phòng, chống tham nhũng; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; trình độ, năng lực, kinh nghiệm của 

một số cán bộ từ huyện đến cơ sở còn hạn chế.  

 3. Dự báo tình hình tham nhũng 

Công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong sự vận hành của nền kinh tế 

thị trường vẫn còn nhiều bất cập; một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công 

chức bị tha hóa, suy thoái về đạo đức, tư tưởng; việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt 

động của cơ quan, tổ chức còn bị buông lỏng… dẫn đến khả năng tình hình tham 

nhũng trong thời gian tới sẽ diễn biến ngày càng phức tạp hơn. 

Trong tình hình hiện nay tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu 

tranh chống tham nhũng ở mọi lĩnh vực là cấp bách, những lĩnh vực, nhóm hành 

vi tham nhũng có khả năng dễ xảy ra nhiều trong thời gian tới như: Lĩnh vực đất 

đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ 

ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước, dịch vụ công; công tác cán bộ, 

luân chuyển cán bộ nếu thiếu cảnh giác sẽ là môi trường thuận lợi phát sinh hành 

vi tiêu cực, trù dập cán bộ, mua chức, chạy chức để nắm được quyền lực. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của 

Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục dẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

- Tổ chức tập huấn, triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị, Kế hoạch của Huyện 

ủy, UBND huyện về công tác cán bộ, thực hiện việc rà soát, sắp xếp, luân 

chuyển, bố trí cán bộ để tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong 

hệ thống chính trị, các đơn vị trọng yếu bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống 

tham nhũng. 

 - Rà soát, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 

nhũng nếu phát sinh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, 

quyết định xử lý về thanh tra; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng tại 

các cơ quan, đơn vị. 

- Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý 

tham nhũng. 

- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham 

nhũng  tại các cơ quan, đơn vị.  

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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 Đề nghị Thanh tra tỉnh thường xuyên 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 công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 

8, Quốc hội khóa XIV của UBND huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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