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Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra 
Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 và 
Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ 
Phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với 
UBND cấp tỉnh năm 2017", Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch 
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đánh giá đúng công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 
2017, từ đó từng bước xây dựng văn hóa chống tham nhũng, nâng cao chất 
lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh  về 
công tác PCTN. 

- Từ kết quả triển khai thực hiện công tác PCTN, kiến nghị với Thanh tra 
Chính phủ hoàn thiện bộ chỉ số, phục vụ việc xây dựng quy định đối với đánh 
giá công tác PCTN, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định 
pháp luật về PCTN nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan 
nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Việc đánh giá công tác PCTN đảm bảo khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; thể 
hiện đầy đủ các nguồn lực trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.  

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi đánh giá 

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, 
bao gồm: 

- Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh, cơ quan thuộc 
UBND tỉnh về PCTN. 

 - Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc 
UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.  

- Thời kỳ lấy số liệu từ 16/12/2016 đến 15/12/2017. 
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2 Nội dung đánh giá 

a) Công tác quản lý nhà nước về PCTN  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN;  

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế 
xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; 

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; 

- Công tác kiểm tra, thanh tra; 

- Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN;  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN. 

b) Kết quả thực hiện công tác PCTN 

- Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 

- Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng; 

- Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.  

2.  Nguyên tắc, phương pháp đánh giá    

 - Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch;   
- Đánh giá từng chỉ số theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh 

năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của 
Tổng Thanh tra Chính phủ và tài liệu chứng minh về công tác PCTN (gửi kèm 
theo Kế hoạch này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra tỉnh  

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác 
PCTN của tỉnh năm 2017, thành phần gồm: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh là Tổ 
trưởng, các thành viên: Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư 
pháp, Sở Nội vụ và mời đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai 
việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 tại các địa phương, đơn vị. 

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả 
việc thực hiện Kế hoạch. 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Tổ công tác đánh giá công tác 
PCTN của tỉnh năm 2017. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố   

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; 
tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo 
cáo đánh giá công tác PCTN thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị, địa 
phương theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 ban hành 
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kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra 
Chính phủ.  

- Các cơ quan, đơn vị là thành viên trong Tổ công tác: Văn phòng UBND 
tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi danh 
sách thành viên tham gia Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2017 về 
Thanh tra tỉnh trước ngày 02/4/2018. 

3. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp thu thập 
thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá về sự 
tham gia của xã hội trong công tác PCTN theo vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình. 

4. Chế độ thông tin báo cáo 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi báo cáo tự đánh giá và tài liệu kiểm 
chứng kèm theo về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/4/2018. 

Tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2017 có trách nhiệm thẩm định 
báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, từ ngày 02/5/2018 đến ngày 
20/5/2018.  

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN 
của tỉnh năm 2017 trình UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018 để gửi Thanh tra 
Chính phủ theo quy định. 

 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển 
khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản 
ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Thanh tra Chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;  
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- UBKT Tỉnh ủy; 
- UB MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 
- Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh; 
 Cục thi hành án dân sự, Cục thuế, Cục Hải quan; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: NC, TH, BTCD; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

                   CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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