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BÁO CÁO 

Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

 

Thực hiện Văn bản số 752/TTT-GSKT ngày 18/10/2021 của Thanh tra tỉnh 

về việc báo cáo tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-

2021” như sau: 

PHẦN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Tình hình quán triệt Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của 

Thủ tƣớng Chính phủ; việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg. 

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-

2021” trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh 

hoạt cơ quan và Chi bộ hàng tháng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của 

huyện, xã, trên Cổng thông tin điện tử của huyện, lồng ghép vào các Hội nghị được 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các 

Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng. Thông qua đó đã  nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã và Nhân dân 

đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ, Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”, Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 

26/9/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021, Văn bản số 1120/UBND-TCNNC ngày 06/4/2020 về 

việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 – 2021, Văn bản số 2630/UBND-TCDNC ngày 31/5/2021 



2 

 

   

về thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Văn bản số 1668/UBND-NC ngày 01/6/2021 

chỉ đạo thực hiện Đề án “ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 14/4/2020 về tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch 

số 95/KH-UBND ngày 22/4/2020 về công tác PCTN năm 2020, Văn bản số 

3703/UBND-TH  ngày 21/12/2020 về báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-

2021”, Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 21/5/2021 về công tác PCTN năm 2021, 

Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 02/6/2021 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Văn 

bản số 2891/UBND-NC ngày 30/8/2021 về việc theo dõi, đôn đốc tham mưu báo 

cáo kết quả tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. 

Các Kế hoạch thực hiện Đề án được triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ 

và thực hiện có hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ 

quan, đơn vị trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần tăng cường 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn 

huyện. 

2. Việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thƣ ký thực hiện Đề án. 

Uỷ ban nhân dân huyện không thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký thực hiện 

Đề án. Tuy nhiên, UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan theo dõi, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo văn bản số 

2891/UBND-NC ngày 30/8/2021 về việc theo dõi, đôn đốc tham mưu báo cáo kết 

quả tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. 

3. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ luôn được 

cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Năm 

2020 UBND huyện đã tổng kết một năm thực hiện đề án báo cáo UBND tỉnh theo 

văn bản số 3703/UBND-TH  ngày 21/12/2020 về báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021”; ngoài ra, thông qua các cuộc giao ban kinh tế - xã hội hàng 

tháng, UBND huyện thường xuyên quán triệt yêu cầu các đơn vị , địa phương quan 

tân thực hiện đề án phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; giáo 

dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức 
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đúng đắn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị mình. 

4. Kinh phí thực hiện Đề án hằng năm và cho cả giai đoạn: Không 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-TTg 

1. Tổ chức, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN); đội ngũ giáo viên, giảng viên 

giảng dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi 

dưỡng. 

UBND huyện giao Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì: Hàng năm rà soát, kiện toàn đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên đều được lựa chọn từ các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo, 

cán bộ, công chức xã; trưởng các tổ chức chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín, kỹ năng tuyên 

truyền, nhiệt tình công tác, hàng năm được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến 

thức pháp luật. Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật 

tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng luôn được củng cố, kiện toàn. Phòng 

Giáo dục-Đào tạo huyện thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào 

giảng dạy trong các trường Trung học Phổ thông theo “Tài liệu Giáo dục nội dung 

phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông” 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. 

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài, tranh ảnh cổ 

động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN; hoạt động tuyên truyền thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng, qua báo chí: UBND huyện đã giao cho phòng ban chuyên 

môn xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài về công tác phòng, 

chống tham nhũng đăng trên trang Thông tin điện tử của huyện và được phát thanh 

trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã; thông báo công khai quy trình, thành 

phần hồ sơ của thủ tục hành chính để người dân nắm được và thực hiện đúng theo 

quy định. Trang Thông tin điện tử huyện đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, lịch công tác của UBND huyện; cập nhật các thông tin, thủ tục 

hành chính mới cho người dân và doanh nghiệp được biết, thực hiện dịch vụ. 

Trong kỳ báo cáo hơn 856 tin, bài được đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính 

thông qua hoạt động văn hóa, tuyên truyền lưu động, xét xử các vụ án tham nhũng: 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền phổ biến đến toàn 

thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện với các 

nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: Thực trạng, nguyên nhân và 

giải pháp phòng chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống 
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tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

liêm chính và phòng chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương chính sách của 

Đảng về phòng chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Công khai, minh bạch thông tin về các trình tự, 

thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy tinh thần 

gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên. Từ đó, công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, thiết 

thực, hiệu quả. 

 4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong 

PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của 

cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cũng 

như việc quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý 

thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức 

liêm chính: Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng”. UBND huyện triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý 

thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo 

đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều 

hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác phòng, 

chống tham nhũng hiện nay. 

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm 

tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính: Hàng năm, thông qua ngày 

pháp luật (09/11) UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương hưởng 

ứng tổ chức bằng nhiều hình thức như: hội thi, toạ đàm, treo băng rôn, khẩu hiệu 

…liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

7. Việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

PCTN tại bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị: Trên cở sở Kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo,  UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND xã tuyên truyền, phổ 

biến, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn 

huyện. Ngoài ra còn tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020, tại 

buổi tọa đàm UBND huyện đã khen thưởng cho 08 tập thể và 09 cá nhân có thành 

tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

năm 2020. Thực hiên nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; góp phần 
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tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, 

viên chức và Nhân dân. 

 8. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật 

PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và cơ quan, đơn vị: UBND 

huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc huyện; đơn vị sự nghiệp; Hội 

đoàn thể; các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và UBND các xã, thường xuyên 

quan tâm rà soát tủ sách tại địa phương, bổ sung những đầu sách mới đáp ứng nhu 

cầu của người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Các tủ sách pháp luật thường 

được đặt ở phòng làm việc tại các cơ quan, đơn vị hoặc phòng làm việc của các 

lãnh đạo. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn: đã thực hiện xây dựng mỗi trường một 

Tủ sách pháp luật. Các Trường học dùng một góc trong phòng thư viện để trưng 

bày và bố trí một số đầu sách phục vụ nhu cầu tra cứu hoặc mượn về nghiên cứu 

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa 

bàn: Hàng năm, UBND huyện đã tổ chức các hội nghị lồng ghép, các lớp tập huấn 

để triển khai, thực hiện các văn bản về PCTN cụ thể: 

Năm 2020: Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 16/9/2020; qua đó 

đã phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính và một số văn bản hướng dẫn 

thi hành. Phối hợp với Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ và triển khai văn bản pháp luật cho các đối tượng cán bộ, công chức 

lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, với 60 người tham dự Hội 

nghị. UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở năm 2020 với 146 người là hòa giải viên cơ 

sở; tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020, tại buổi tọa đàm UBND 

huyện đã khen thưởng cho 08 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020. Thực 

hiên nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; góp phần tạo chuyển biến 

tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và 

Nhân dân.  

 Năm 2021: do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Uỷ ban 

nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hoá thể thao - Truyền thanh huyện tổ 

chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã về Luật Thanh 

tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định hướng dẫn thi hành  Luật phòng 

chống tham nhũng và các văn bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh liên quan đến công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

10. Hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN 

thông qua các hoat động chuyên môn, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua 

công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức và qua các 
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hoạt động tuyên truyền khác: Thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 

UBND huyện luôn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật triển khai 

đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, gắn công tác phòng chống tham 

nhũng với việc thực hiện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án 

Qua 03 năm triển khai, thực hiện Đề án, được sự quan tâm, chỉ đạo của 

Thường trực huyện ủy nên việc thực hiện triển khai Đề án được tiến hành một cách 

nghiêm túc, thống nhất đồng bộ, thường xuyên đảm bảo tuân thủ đúng các quy 

định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thông qua việc triển khai thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 

2021” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học 

tập, tìm hiệu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm 

chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thành việc 

làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm tích cực cải thiện 

tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên địa bàn huyện. 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, tồn tại 

- Công tác quán triệt, truyên phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng còn hạn chế, chưa được sâu rộng và thường xuyên; hình thức tuyên 

truyền chưa thật sự phong phú.  

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế; 

    Việc tham gia của các tổ chức, người dân trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu 

cực, tham nhũng chưa mạnh dạn, quyết liệt;   

- Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý hành vi tham nhũng chưa cao, 

chưa tập trung vào thanh tra về phòng chống tham nhũng. 

 - Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn 

vị, địa phương còn hạn chế; một số đơn vị, địa phương chưa chủ động trong việc 

nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng. 

2.2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: Cơ chế chính sách pháp luật trên một số lĩnh 

vực quản lý còn bất cập, chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc; trình tự, thủ 

tục thực hiện còn rườm rà, việc công khai minh bạch còn hạn chế làm nảy sinh 

tham nhũng tiêu cực nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, 

lãng phí. 
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- Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

của một số cơ quan, đơn vị chưa sâu rộng trong nhân dân;công tác giám sát với các 

hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được đẩy mạnh, thường xuyên. Các giải 

pháp phòng chống tham nhũng được triển khai kịp thời nhưng chưa rõ nét, nên 

việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng, lãng phí chưa được phát huy. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu về pháp luật phòng, chống tham nhũng. 

Có cơ chế chính sách bảo vệ người tố cáo nghiêm túc tạo được niềm tin của nhân dân 

đứng ra tố cáo hành vi tham nhũng. 

- Tăng cường minh bạch hóa nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục 

giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị để cán bộ và nhân dân giám 

sát thực hiện, đẩy lùi, thu hẹp phạm vi hoạt động tham nhũng, lãng phí. 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác 

kiếm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí. Đổi mới phương thức triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

PHẦN II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT 

SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL VỀ PCTN TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

1. Phƣơng hƣớng 

- Tiếp tục lãnh chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền Luật phòng chống tham 

nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 10-KL/TW ngày 

26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng và 

các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; không ngừng quan tâm đẩy mạnh, nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý 

chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN. 

- Đề cao vai trò, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện phân công, phân cấp rõ 

ràng và quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp 

quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao 
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công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực để chủ động phòng ngừa, phát 

hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp:  

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao 

công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực để chủ động phòng ngừa, phát 

hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. 

- Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; phát huy dân chủ trong từng cơ 

quan, đơn vị; thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động, xử lý nghiêm 

các hành vi tham nhũng và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng 

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

- Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ từng cơ 

quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng./. 

(Đính kèm các phụ lục) 

 

 
 

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH 

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);   
- TT huyện uỷ (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                         
                                                                                                    Trƣơng Xuân Vỹ 
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