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  Thực hiện Văn bản số 6653/UBND-NC ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp huyện giai 

đoạn 2016 - 2019, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong thời gian qua bên cạnh những thuận lợi là cơ bản thì tình hình địa 

phương gặp một số khó khăn do giá cả thị trường nhảy vọt; thời tiết bất thường, 

bão lụt liên tiếp xẩy ra, dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát; sự cố môi trường 

biển và đặc biệt là dịch bệnh Covid 19 đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến sản 

xuất và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên với sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả 

của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị kinh tế - xã hội huyện nhà có nhiều bước phát triển tích 

cực; cơ sở hạ tầng ngày càng được phát triển mạnh; thu hút được nhiều chương 

trình, dự án đầu tư xây dựng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày 

được nâng cao.  

Với việc đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp: tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hiệu lực quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xiết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng thể 

chế quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý các 

sai phạm; quan tâm công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiếp dân, 

KNTC và PCTN… Công tác PCTN đã đạt được những kết quả nhất định, tạo 

được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCC, đảng 

viên và nhân dân trên cả hai mặt phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, 

kết quả cụ thể như sau: 

 II. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2019. 

 1. Về tổ chức thực hiện công tác đánh giá PCTN 

 Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN hàng 

năm theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phú; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị tiến hành sà soát hồ sơ, tài liệu tự đánh giá công tác PCTN 

theo lĩnh vực được giao tại cơ quan, đơn vị mình theo Đề cương và Bộ tiêu chí 

do Thanh tra Chính phú ban hành; sau khi các cơ quan, đơn vị tự đánh giá 

UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên 

quan rà soát hồ sơ, tài liệu, tự đánh giá công tác PCTN hàng năm của cấp huyện; 

ban hành báo cáo, kèm theo danh mục hồ sơ, tài liệu chứng minh gửi UBND 

tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định, như: Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 

03/7/2020 về đánh giá công tác PCTN năm 2019; Báo cáo số 86/BC-UBND 

ngày 12/3/2018 về đánh giá công tác PCTN năm 2018; Báo cáo số 350/BC-

UBND ngày 03/8/2017 về đánh giá công tác PCTN năm 2017. 

 2. Về điểm đánh giá công tác PCTN đạt được qua các năm 

 - Năm 2017 huyện Nghi Xuân tự đánh giá 79/100 điểm 

 - Năm 2018 huyện Nghi Xuân tự đánh giá 84/100 điểm 

 - Năm 2019 huyện Nghi Xuân tự đánh giá 71/100 điểm 

 3. Nhận xét với công tác đánh giá PCTN giai đoạn 2016 - 2019 

 3.1. Những kết quả đạt được khi thực hiện công tác đánh giá phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2019 

 - Tiến triển, tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

pháp luật PCTN: Với việc tập trug lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công 

tác PCTN với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Xây dựng chương trình, 

kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN hàng năm; quản triệt qua các cuộc 

giao ban, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; công tác PCTN đã từng bước đi 

vào nề nếp, các cấp, các ngành đã chủ động, tự giác hơn trong việc triển khai 

thực hiện các biện pháp, giải pháp PCTN; bước đầu đã tạo niềm tin cho CBCC, 

VC, Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các cấp chính quyền. 

 - Tiến triển, tác động đến việc tuyên truyền, phố biến pháp luật phòng, 

chống tham nhũng: Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật 

về PCTN nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai 

thực hiện; các hình thực tuyên truyền ngày càng phòng phú, đa dạng, kết hợp 

nhiều hình thức khác nhau (Hội nghị, tập huấn, phát thanh, ký kết chương trình 

phối hợp, phát tờ rơi, đăng tải trên công thông tin điện tử); qua việc tuyên truyền 

giúp CBCC, VC, người dân hiếu, nắm bắt kịp thường các đường lối, chủ trương 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp các cơ quan nhà nước 

quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; giúp người dân 

tin tưởng, tự giác tuân thủ pháp luật, đồng thời sử dụng pháp luật để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giúp 

CBCC, VC, người dân thêm tin tưởng vào pháp luật, tin vào những nội dung 
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được tuyên truyền; vì vậy, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật được nâng cao góp phần vào phòng ngừa các hành vị tiêu cực, sai 

phạm, tham nhũng. 

 - Tiến triển, tác động đến việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng: Công tác PCTN đã trở thành phong trào, tác động trực tiếp đến ý 

thức, hành động của CBCC, VC và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị với quyết tâm PCTN nói chung và nhất là thực hiện có hiệu quả 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nói riêng. Hàng năm các cơ quan, đơn vị 

đã chủ động công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây 

dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; 

việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, VC từng bước được quan 

tâm; công tác chuyển đổi vị trí công tác để PCTN được thực hiện thường xuyên; 

việc thực hiện kê khai, công khai TSTN hàng năm được các cơ quan, đơn vị 

thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính, cải cách thế chế từng bước 

được hoàn thiện góp phần giám sự phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; 

việc đối mới phương thực thanh toán từ tiền mặt sang trả qua tài khoản được 

100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung việc triền khai đồng 

bộ, hiệu quá các giải pháp PCTN đã góp phần hạn chế sai phạm, tham nhũng. 

 - Tiến triển, tác động đến việc phát hiện xử lý tham nhũng: Thời gian qua 

công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC đề phát hiện sai phạm, tham 

nhũng luôn được UBND quan tâm, chỉ đạo thực hiện; giai đoan 2016 - 2019 

thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC; các cơ quan, đơn vị 

đã phát hiện kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 1.844,552 tỷ/đồng (thu về ngân 

sách 762,121tr/đồng; xử lý kinh tế khác 1.082,431tỷ/đồng); kiến nghị xử lý 02 

tập thể; 11 đảng viên; 08 hành chính; chuyển cơ quan điều tra 04 đối tượng; qua 

việc phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm về kinh tế, trách nhiệm đã góp phần 

răn đe, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, CBCC, VC trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ; trong việc thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo lòng tin cho CBCC, VC, người 

dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cơ quan chính quyền; góp phần từng bước 

loại bỏ các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xẩy ra trong các cơ quan, đơn vị. 

 - Tiến triển, tác động đến việc thu hồi tài sản tham nhũng: Việc xẩy ra các 

vụ việc tham nhũng, sai phạm đã làm thất thoát tiền của, tài sản nhà nước, nhân 

dân; nhiều cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị đã được đào tạo cơ bản 

nay phải buộc thôi việc, khai trừ ra khỏi Đảng, chịu án phạt tù và thiệt hại lớn 

hơn đó là làm mất niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với cấp ủy, chính 

quyền các cấp, ảnh hưởng xấu đến phong trào chung. Tuy nhiên việc thu hồi các 

tài sản tham nhũng, sai phạm bước đầu đã được các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm túc; các tài sản sai phạm đã được các cơ quan, đơn vị thu hồi 

đạt trên 90%; tạo được lòng tin của CBCC, VC và Nhân dân. 
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 3.2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của công tác đánh 

giá phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 – 2019 

Bên cạnh những kết quả đã đã đạt được, thì công tác PCTN nói chung và 

thực hiện đánh giá công tác PCTN nói riêng còn có những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc như sau: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị 

chưa thực sự chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công 

tác PCTN; quá trình chỉ đạo thực hiện còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa cao; 

công tác quản lý trên một số lĩnh vực lỏng lẻo, hiệu lực, hiệu quả còn thập chưa 

đáp ứng mục tiêu đề ra; việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, 

tổ chức chưa đồng bộ; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ 

chức đoàn thể trong PCTN chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở hiệu quả chưa cao; công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ, tự 

phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; 

CBCC, VC trong các cơ quan đơn vị chưa mạnh dạn tố cáo hành vi tham nhũng, 

sai phạm; công tác nắm tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế chủ yếu 

từ cơ quan điều tra, các vụ việc tham nhũng chủ yếu phát hiện qua dư luận xã 

hội, đơn thư tố cáo. 

 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về 

pháp luật PCTN như: Luật PCTN năm 2018, Luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ; huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh PCTN, lãng phí; gắn chặt 

công tác PCTN, lãng phí với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị 

của Trung ương và các Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của  các cấp có thẩm quyền.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về PCTN CBCC, VC và Nhân dân; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác PCTN; 

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

chức đảng và CBCC, VC, đảng viên trong công tác PCTN.  

3. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách 

nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của CBCC, VC theo Luật PCTN. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm sát, xét xử để 

phát hiện kịp thời và xử lý các vụ việc tham nhũng, sai phạm nhất là các lĩnh 

vực nhạy cảm dễ xẩy ra tham nhũng và các vụ việc dư luận quan tâm. Tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham 



5 
 

 

 

nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi 

tài sản tham nhũng, lãng phí. 

5. 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; 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; nhất là quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị vào các 

vị trí nhảy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp huyện giai đoạn 2016 - 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo 

cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                  
  - Thanh tra tỉnh; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu: VT, TT.    

                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 

 

  

 

 


		hungnv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-11-09T10:31:13+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-11-09T14:42:04+0700


		2021-11-09T14:42:32+0700


		2021-11-09T14:42:46+0700




