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KẾ HOẠCH 

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

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

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 241-KH/TU, ngày 09/6/2020 của Ban Thƣờng vụ 

tỉnh ủy về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ 

đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay; Ban 

Thƣờng vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch tổng kết nhƣ sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt đƣợc; hạn chế, khó khăn, 

vƣớng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, 

chống tham nhũng tại các đơn vị, địa phƣơng trong thời gian vừa qua, nhất là từ 

đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay. Qua đó kiến nghị, đề xuất những chủ trƣơng, nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn huyện thời gian tới. 

Việc tổng kết cần phải tiến hành nghiêm túc, khẩn trƣơng, bảo đảm chất 

lƣợng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp điều kiện thực tế của từng đơn 

vị, địa phƣơng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức 

đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

II. Nội dung, phƣơng pháp tổng kết  

Đánh giá kết quả đạt đƣợc trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Những hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc và 

nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Đề ra mục tiêu, quan điểm, giải pháp nhằm 

khắc phục những hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc đã chỉ ra để nâng cao hiệu quả 

hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Xem xét, chuẩn bị 

hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thƣởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng (khi có hƣớng dẫn) 

 Căn cứ tình hình thực tế, các địa phƣơng, cơ quan, đơn vị có hình thức tổ 

chức tổng kết phù hợp, đạt hiệu quả theo yêu cầu.   

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện, các đảng bộ cơ sở và các chi bộ cơ sở: Chi bộ 

Viện Kiểm sát nhân dân, chi bộ Tòa án nhân dân, chi bộ Chi cục Thi hành án 

huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ đƣợc giao và bám sát mục đích, yêu cầu, nội 
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dung, thời gian đề ra tại kế hoạch này của Ban Thƣờng vụ huyện ủy để chỉ đạo 

việc tổng kết và gửi báo cáo kết quả thực hiện có chất lƣợng và đúng thời gian theo 

yêu cầu (có đề cương gợi ý báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ 

ngày 01/02/2013 đến nay đính kèm). Thời gian gửi báo cáo tổng kết về Ban 

Thƣờng vụ huyện ủy qua Ủy ban Kiểm tra huyện ủy chậm nhất ngày 20/7/2020. 

 2. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tham mƣu Ban Thƣờng vụ huyện ủy tổ chức tổng kết bằng hình thức thích hợp, 

đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra theo Kế hoạch số 241-KH/TU, ngày 09/6/2020 

của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy. Tham mƣu Ban Thƣờng vụ huyện ủy báo cáo tổng kết 

công tác phòng, chống tham nhũng về Ban Nội chính tỉnh ủy chậm nhất ngày 

31/7/2020. 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính tỉnh ủy, (báo cáo) 

- UBND huyện, 

- UBKT huyện ủy; 

- Các đảng bộ cơ sở, 

- Chi bộ Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành 

án huyện, 

- Lƣu VPCU&CQ huyện. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Sậy 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng về phòng chống tham nhũng (ngày 01/02/2013), nhất là từ đầu 

nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian 

tới 

(kèm theo Kế hoạch số 239 - KH/HU ngày 29 /6/2020 của Ban Thường vụ huyện 

ủy) 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Kết quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham 

nhũng 

3. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trƣơng 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc: công khai minh bạch và trách nhiệm 

giải trình trong tổ chức và hoạt động; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn 

chế độ; việc chuyển đổi vị trí công tác của ngƣời có chức vụ, quyền hạn; cải cách 

hành chính; kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời có chức vụ quyền hạn … 

4. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; việc xem xét xử lý trách 

nhiệm ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng: qua 

công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua công tác kiểm tra, 

giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; qua công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; qua tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; qua 

công tác điều tra, truy tố, xét xử; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng; qua rà soát 

các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; … 

6. Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, 

thanh tra, kiểm toán của Trung ƣơng và địa phƣơng. 

7. Tổ chức hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức 

năng phòng chống tham nhũng 

8. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử; Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân trong phòng chống tham nhũng 

9. Nguyên nhân của những kết quả đạt đƣợc. 

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

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về tình hình tham nhũng tại các địa phƣơng, cơ quan, đơn vị. 
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2.Về công tác phòng chống tham nhũng của các địa phƣơng, cơ quan, đơn 

vị. 

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

TIỄN TRONG CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐỊA 

PHƢƠNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về sự  lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với 

công tác phòng chống tham nhũng. 

2. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

3. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng. 

4. Các giải pháp khác về phòng chống tham nhũng 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Lƣu ý:  

1. Thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2013-30/6/2020. 

2. Có phụ lục đính kèm đề cƣơng. 
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