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BÁO CÁO 
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 

(Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018)  
 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về 
việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Công văn số 
98/TCT ngày 14/3/2019 của Tổ công tác đánh giá công tác PCTN tỉnh Lạng Sơn 
năm 2018 về việc hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2018, Văn phòng 
UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan giúp việc của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt 
động chung của UBND tỉnh, tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều 
hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cung 
cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch 
UBND tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm 
các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh. Văn phòng có 07 phòng, 03 đơn vị trực thuộc, với tổng số 92 cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN 

1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN  

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, xác định đây là 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo xây 
dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác 
PCTN tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan. Kết quả 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 
lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên làm tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện tác phong làm việc của công chức, 
viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm 
trong công tác; chủ động phòng, chống các biểu hiện tiêu cực. Tiếp tục tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn 
với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng trong việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về 
PCTN. 



                                                                                                                                    

 2 

Qua việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 
công tác PCTN đã nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người 
lao động trong cơ quan, đơn vị về phòng chống tham nhũng; nâng cao tính tiên 
phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
trong thực thi công vụ; tích cực đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tha 
hoá, tham nhũng. Nâng cao tính tích cực, chủ động trong việc kiểm tra, thanh tra, 
giám sát phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. 

1.2. 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 

Văn phòng đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-VP ngày 14/12/2016 về kiện 
toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
Kế hoạch số 29/KH-VP ngày 15/12/2017 về thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2018; Quyết định số 103/QĐ-VP ngày 10/5/2018 về việc ban hành quy 
chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách  nhiệm 
của Văn phòng UBND tỉnh. Hàng tháng, quý đều xây dựng phương hướng nhiệm vụ 
để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng triển khai thực hiện trong 
cơ quan, đơn vị. 

1.3. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Văn phòng thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN , 
lãng phí gắn với thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh đến toàn thể, công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình 
thức thông qua các cuộc họp giao ban của Văn phòng, họp toàn thể cơ quan, gửi 
qua mạng nội bộ tới các phòng chuyên môn, bộ phận để triển khai thực hiện nhằm 
nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng, chống các biểu 
hiện tiêu cực. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà 
nước về PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng 
cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, thông qua đó nhận 
thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng được nâng lên 
trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về PCTN. 

 1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát 
đối với đảng viên, cán bộ, công chức, do đó tất cả cán bộ, đảng viên gương mẫu 
chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách và pháp luật, không có cán bộ, đảng 
viên, quần chúng vi phạm kỷ luật. Thời gian từ ngày 16/12/2017 đến ngày 
15/12/2018, Văn phòng UBND tỉnh không có đơn khiếu nại, tố cáo về các hành vi 
liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Cơ quan xây dựng được tinh thần đoàn kết 
tập thể, phát huy quyền làm chủ, nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, do vậy hoạt 
động của cơ quan ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Cơ quan đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng hằng năm và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các phòng chuyên môn, 
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đơn vị trực thuộc. Công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm 
chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao 
động và nội quy, quy chế của cơ quan. 

Các tổ chức đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động trong cơ 
quan luôn tạo điều kiện trong hoạt động kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. 

1.5. Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

Văn phòng chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng, quan 
tâm tạo điều kiện để thực hiện công tác kiểm tra mọi hoạt động của cơ quan, tổ 
chức; tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản 
liên quan bằng nhiều hình thức; duy trì thực hiện các quy chế, quy định; kiểm tra 
thường xuyên việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong 
công tác tham mưu tổng hợp giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh trong các lĩnh 
vực công tác nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, lĩnh vực quản lý đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại, xây dựng, quản 
lý đất đai. v.v.. tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, chi phí 
hội nghị, tiếp khách; việc thực hiện các chế độ đối với công tác cán bộ, đào tạo 
bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tiền lương, làm thêm giờ, thi đua 
khen thưởng, công khai tài chính. 

Các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn 
tạo điều kiện trong hoạt động kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí. 

1.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ thông 
tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo 
năm và đột xuất chuyên đề theo quy định. 

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

* Về thực hiện công khai, minh bạch 

-  Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên Cổng thông tin điện tử:  

Với trách nhiệm quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh đã đăng tải công khai, đầy đủ, cập nhật thường xuyên các 
thông tin chung về tỉnh Lạng Sơn, hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, 
chính sách, pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, cụ thể: 

STT Chuyên mục Đường dẫn trên Cổng TTĐT tỉnh 

1 Giới thiệu chung về tỉnh 
Lạng Sơn 

http://langson.gov.vn/en/node/68258  

2 Cơ cấu tổ chức/thường trực 
UBND tỉnh 

http://langson.gov.vn/en/node/68268 
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3 Lịch công tác của lãnh đạo 
tỉnh 

http://langson.gov.vn/node/68865 

4 Văn bản quy phạp pháp 
luật 

http://vbpl.vn/langson/Pages/home.aspx 

5 Văn bản chỉ đạo điều hành 
của UBND tỉnh 

http://langson.gov.vn/announcement/327 

6 Văn bản sao lục http://vanphong.langson.gov.vn/vi/copied_
document/ 

7 Thông báo kết quả tiếp 
công dân 

http://langson.gov.vn/announcement/352 

8 Thông tin dự án, hạng mục 
đầu tư, mua sắm công 

http://langson.gov.vn/node/68659/ 

9 Quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị; quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

http://langson.gov.vn/announcement/322 

10 Định hướng phát triển http://langson.gov.vn/announcement/348 

11 Quyết định công bố thủ tục 
hành chính 

http://langson.gov.vn/procedures-launch 

12 Công báo tỉnh Lạng Sơn http://congbao.langson.gov.vn/webpages/ho
me/home.faces 

13 Cơ chế chính sách kinh tế 
tập thể 

http://langson.gov.vn/announcement/349 

14 Lấy ý kiến nhân dân dự 
thảo văn bản quy phạm 
pháp luật 

http://langson.gov.vn/en/draft_document 

15 Công khai ngân sách http://sotc.langson.gov.vn/en/node/4698 

16 Công bố thông tin doanh 
nghiệp 

http://langson.gov.vn/node/68522 

17 Chính sách ưu đãi, cơ hội 
đầu tư 

http://langson.gov.vn/node/68849 

18 Thông tin đối ngoại http://tuyentruyen.langson.gov.vn/page_ttd
oingoai 
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19 Chuyên mục hỏi đáp http://www.langson.gov.vn/en/qa 

20 Quy hoạch, kế hoạch hoạt 
động khai thác tài nguyên 
thiên nhiên 

http://www.langson.gov.vn/announcement/
323 

21 Dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.langson.gov.vn/ 

22 Cơ sở dữ liệu về thủ tục 
hành chính 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/da
nh-sach-thu-tuc-hanh-
chinh.aspx?tthcDonVi=L%E1%BA%A1ng
%20S%C6%A1n&tthcHieuLuc=1 

 

Văn phòng đã thực hiện công khai các lĩnh vực công tác theo đúng quy định 
của Luật Phòng chống tham nhũng như: giải quyết khiếu nại, tố cáo, lĩnh vực quản lý 
đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính, 
tài sản, phương tiện, chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, 
quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tiền lương, làm thêm giờ, thi đua khen thưởng, 
công khai tài chính…. 

* Công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, đôn đốc các phòng 
chuyên môn, đơn vị thực hiện theo đúng quy trình, thời gian quy định trong xử lý 
giải quyết các công việc và chú trọng việc lựa chọn cán bộ có năng lực, phẩm chất 
đạo đức tốt để bố trí, giao nhiệm vụ ở các lĩnh vực nhạy cảm thường có nguy cơ xảy 
ra tham nhũng. Văn phòng thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc 
của Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, thực hiện phân công nhiệm vụ chuyên viên trong đó giao rõ từng công 
việc cụ thể đến từng chuyên viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm; thường xuyên tổ 
chức họp giao ban hàng tháng để báo cáo kết quả công tác, triển khai nhiệm vụ tháng 
tới; Phối hợp tham mưu thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kịp 
thời công bố quyết định TTHC kịp thời theo đúng quy định. Tiếp tục duy trì thực 
hiện “cơ chế một cửa”, tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân hồ sơ đảm 
bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. 

Khai thác triệt để ứng dụng văn phòng điện tử (eOffice), tăng cường sử dụng 
văn bản điện tử, thư điện tử, hạn chế tối đa văn bản giấy đặc biệt là sao lục, nhằm tiết 
kiệm thời gian, kinh phí, giảm hàng trăm triệu đồng chi phí hành chính; công tác hậu 
cần, lái xe phục vụ lãnh đạo cũng đảm bảo an toàn, giảm sửa chữa, tiết kiệm nhiên 
liệu xong vẫn đảm bảo phục vụ lãnh đạo an toàn tuyệt đối. Việc cập nhật tin tức 
thường xuyên hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh lên Website của Văn 
phòng đã phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và nhu cầu tra cứu 
thông tin của người dân. 
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Đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán: Văn phòng UBND 
tỉnh thường xuyên cải tiến việc ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice 
vào hoạt động của cơ quan, giảm bớt chi phí văn phòng phẩm; thường xuyên quản 
lý và cập nhật cơ sở dữ liệu Công báo điện tử, cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm 
pháp luật của tỉnh trên trang thông tin điện tử của Văn phòng. Hiện nay 100% cán 
bộ, công chức cơ quan vẫn mở thẻ ATM giao dịch theo quy định. 

* Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 
150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ, theo quy định, một số vị trí 
công tác của công chức tại một số phòng chuyên môn thuộc diện phải thực hiện 
định kỳ chuyển đổi. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù công tác của Văn phòng 
UBND tỉnh và quy chế làm việc của cơ quan, chuyên viên các phòng chuyên môn 
được phân công phụ trách chuyên sâu các mảng, lĩnh vực công việc Văn phòng 
UBND tỉnh chưa thực hiện chuyển đổi công chức sang các phòng chuyên môn 
khác mà thực hiện việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ, từ chuyên viên này sang 
chuyên viên khác phụ trách trong cùng phòng hoặc khác phòng để bảo đảm một 
chuyên viên không phụ trách những mảng công việc nhạy cảm, trong danh mục 
cần chuyển đổi theo đúng quy định.  

 * Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh không có đơn khiếu nại, tố cáo về các 
hành vi liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Cơ quan xây dựng được tinh thần 
đoàn kết tập thể, phát huy quyền làm chủ, nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, do 
vậy hoạt động của cơ quan ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

* Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo đúng quy định 
như: Quyết định số 105/QĐ-VP ngày 27/ 7/2017 của Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công theo chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định 
số 103/QĐ-VP ngày 10/5/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trong đó yêu cầu tất cả cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh thực hiện việc tiết kiệm điện 
nước, xăng xe; thực hiện các khoản chi khác đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hợp lý 
đồng thời thực hiện công khai tài chính của cơ quan trước toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc về  quy định, quy trình 
trong việc mua sắm tài sản, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, bố trí sử dụng hợp lý, 
hiệu quả, tiết kiệm, thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng tài sản, các trang 
thiết bị, phương tiện. 

* Thực hiện các quy định về minh bạch, tài sản, thu nhập 

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 
78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP 
ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh 
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bạch tài sản thu nhập và quy định của tỉnh; hàng năm công chức, lãnh đạo từ cấp 
trưởng, phó phòng và cán bộ, công chức thuộc đối tượng kê khai tài sản đều chấp 
hành thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, phiếu kê khai tài sản hàng năm được lưu giữ 
cùng hồ sơ công chức, cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của cơ quan thuộc diện kê 
khai đã thực hiện tốt, kê khai đầy đủ tài sản, thu nhập của cá nhân, gia đình nộp cho 
cơ quan đúng yêu cầu.  

Thực hiện Hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 572/TTr-NV.I 
ngày 25/11/2013 về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2013; Công văn 
số 470/TTr-PCTN ngày 24/10/2017 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện kê khai 
tài sản, thu nhập năm 2017, Văn phòng đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2018 về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có 
nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.  

* Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo 
đức công vụ của cán bộ, công chức 

Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức nắm vững các quy định của Luật cán bộ, công chức, 
quyền và nghĩa vụ của công chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đều chấp hành tốt các quy 
tắc ứng xử khi làm việc với các tổ chức và công dân, tuân thủ quy tắc và có phẩm 
chất, đạo đức nghề nghiệp cách thức xử sự phù hợp với các chuẩn mực của đạo đức 
xã hội. 

Văn phòng đã thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chuẩn mực 
đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện 
quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. 

Thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về 
công tác bảo vệ Chính trị nội bộ; đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và thường xuyên kiểm tra 
đôn đốc việc thực hiện giữ gìn bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ cơ quan nên công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện đúng 
quy định Quy chế quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác ở nước ngoài. 

Việc đổi mới phương thức thanh toán và trả lương qua tài khoản: Văn phòng 
đã đã thực hiện phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công 
chức, viên chức. Hiện nay 100% cán bộ, công chức cơ quan sử dụng thẻ ATM giao 
dịch theo quy định. 

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 
phòng ngừa tham nhũng được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng thực hiện theo quy 
định, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm 
những việc dễ nảy sinh tham nhũng. 

* Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng 

 Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc về tặng quà, nhận quà và 
nộp lại quà theo đúng quy định, sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, mọi 
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khoản chi, mua sắm tại các cơ quan, đơn vị đều được thực hiện đúng nguyên tắc tài 
chính, đảm bảo công khai, minh bạch và thực hành tiết kiệm trong chi tiêu.  

 * Việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ: 
Không có. 

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện tham nhũng 

Lãnh đạo Văn phòng đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần 
chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng và các 
văn bản liên quan bằng nhiều hình thức; duy trì thực hiện các quy chế, quy định; 
giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của công 
chức, viên chức trong thực thi công vụ nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như: Giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, lĩnh vực quản lý đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại, 
xây dựng, quản lý đất đai. v.v..; tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, 
phương tiện, chi phí hội nghị, tiếp khách; thực hiện tốt các chế độ đối với công tác 
cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tiền lương, làm thêm 
giờ, thi đua khen thưởng, công khai tài chính. Do được chỉ đạo thường xuyên, 
nghiêm túc nên công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan đảm bảo thực hiện 
nghiêm túc, không xẩy ra hiện tượng tham nhũng.   

4. Kết quả thực hiện xử lý tham nhũng 

Văn phòng thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng 
viên, cán bộ, công chức do đó tất cả cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành tốt mọi 
chủ trương, chính sách và pháp luật, không có cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm 
bị xử lý kỷ luật. Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh không có đơn khiếu nại, tố 
cáo về các hành vi liên quan đến tham nhũng, lãng phí.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Văn phòng đã bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, nghiêm túc chỉ đạo tổ 
chức triển khai thực hiện, phối hợp với các đoàn thể quần chúng trong cơ quan 
thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức kiểm tra giám 
sát mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, 
chống tham nhũng và các văn bản liên quan bằng nhiều hình thức; công tác quản 
lý, sử dụng tài chính việc mua sắm tài sản được thực hiện công khai, minh bạch 
đúng trình tự, quy định của pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trong cơ quan nhận thức sâu sắc và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. Trong năm không xảy ra hiện tượng vi phạm pháp 
luật về tham nhũng, lãng phí. 

2. Hạn chế 

Do đặc thù công tác Văn phòng, nên công tác PBGDPL về phòng chống 
tham nhũng chủ yếu là lồng ghép, hình thức, nội dung còn chưa thực sự phong 
phú, hấp dẫn. Việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 
158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ còn hạn chế. 
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN TRONG 
THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong 
cơ quan. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo 
đức lối sống, tác phong cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong 
cơ quan, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, phát huy vai trò của Ban 
Thanh tra nhân dân, định kỳ tháng, quý, 6 tháng báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả 
thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định. 

3. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của 
Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 
31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về 
minh bạch tài sản, thu nhập. 

4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành 
chính, nâng cao hiệu quả làm việc của các phòng chuyên môn, đơn vị. Tăng 
cường chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của 
công dân; thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng năm 2019. Đồng thời nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát huy vai trò của thanh tra 
nhân dân, định kỳ hàng quý báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện công tác phòng, 
chống tham nhũng theo quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thanh tra tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: HCQT, NC; 
- Các phòng CM, đơn vị; 
- Lưu: VT, (HCQT). 
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