
 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thanh tra, công tác tiếp công dân 
 giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2022 

_________________ 
 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lào Cai 
 

Căn cứ Văn bản số 705/TT-VP ngày 02/12/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai 

về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Ban Dân tộc tỉnh 
báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

PHẦN I 

CÔNG TÁC THANH TRA, CÔNG  TÁC TIẾP CÔNG DÂN, 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PCTN QUÍ IV/2022 

(Tổng hợp số liệu theo biểu, không báo cáo phần lời). 

 
PHẦN II 

CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PCTN NĂM 2022 
 

A. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thanh tra hành chính: Không 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số 06/TTr, 07/TTr) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo 

- Tổng số cuộc thực hiện (số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang, số cuộc 
triển khai trong kỳ, số cuộc thường xuyên, theo kế hoạch, đột xuất): 10 cuộc trong 

kỳ gồm 03 cuộc thanh tra và 07 cuộc kiểm tra. 

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra kết quả thực hiện các 

chính sách dân tộc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát 
triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022. 

- Số cuộc đã ban hành kết luận: 8 cuộc 

- Số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra (đã ban hành kết luận): 8 cuộc 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

- Số tổ chức, cá nhân vi phạm: Không 

- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không 

+ Về kinh tế: Tổng số tiền vi phạm; số tiền kiến nghị thu hồi (về ngân sách 
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nhà nước, về tổ chức, đơn vị); số tiền kiến nghị xử lý khác: Không 

+ Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được 

ban hành (đối với tổ chức, cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính (của tổ 
chức, của cá nhân); xử phạt bằng hình khác (số tổ chức, cá nhân); chuyển cơ quan 

điều tra xử lý (số vụ, số đối tượng),...Không 

c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra: 

Không 

- Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế (số tiền vi phạm đã thu hồi; số 

tiền vi phạm đã xử lý khác): Không 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền xử phạt vi 

phạm hành chính đã thu; số tổ chức, cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính bằng hình thức khác): Không 

- Xử lý hình sự: số vụ, số đối tượng đã khởi tố: Không 

đ) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực (chỉ áp dụng đối với báo cáo 6 

tháng và báo cáo năm) 

- Lĩnh vực Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng (Biểu số 03/TTr); 

- Lĩnh vực Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách (Biểu số 04/TTr); 

- Lĩnh vực Quản lý, sử dụng đất (Biểu số 05/TTr); 

- Lĩnh vực khác (nếu cần thiết); 

Đối với từng lĩnh vực trên phải nêu rõ: Số cuộc thanh tra, số đơn vị được 
thanh tra, nội dung thanh tra chủ yếu, các vi phạm điển hình, kiến nghị xử lý (về 

kinh tế, về trách nhiệm, về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật ...). 

- Kết quả thanh tra lại (nếu có); 

- Kết quả thanh tra chuyên đề (nếu có): Tóm tắt kết quả thanh tra chuyên đề 
theo các tiêu chí nêu trên. 

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 
tham nhũng (Biểu số 02/QLNN) 

Tổng số văn bản được ban hành, gồm:  

- Quyết định số 99/QĐ-BDT ngày 10/12/2021 của trưởng Ban Dân tộc về 

việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022;  

- Kế hoạch số 06/KH-BDT ngày 18/01/2022 của Ban Dân tộc về công tác 

PCTN, tiêu cực năm 2022; 

- Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 18/02/2022 của Ban Dân tộc về chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức năm 2022; 

- Kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 24/02/2022 của Ban Dân tộc về phổ biến 

tuyên truyền pháp luật đợt I/2022; 
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- Kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 25/5/2022 của Ban Dân tộc về phổ biến 
tuyên truyền pháp luật đợt II/2022; 

- Kế hoạch số 07-KH/CB ngày 10/02/2022 của Chi bộ Ban Dân tộc về thực 
hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về nâng cao chất 

lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm 
bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai;  

- Báo cáo số 111/BC-BDT ngày 02/6/2022 của Ban Dân tộc về thực hiện 6 

tháng đầu năm 2022 Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai.  

- Báo cáo số 23/BC-BDT ngày 04/02/2022 của Ban Dân tộc về thực hiện 
công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng 

và TTCP trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022; 

- Báo cáo số 14/BC-BDT ngày 14/01/2022 của Ban Dân tộc về thực hiện 
chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản Nhà 

nước giai đoạn 2016 - 2021; 

- Báo cáo số 08/BC-BDT ngày 14/01/2022 về kết quả thực hiện công tác 

kiểm soát tài sản thu nhập năm 2021. Tổng số 20 người kê khai, trong đó: số 
người kê khai thường xuyên 19 người; số người kê khai bổ sung 01 người; 

- Báo cáo số 185/BC - BDT ngày 23/8/2022 của Ban Dân tộc về kết quả 03 
năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy về rà soát, chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có 
chức năng phòng, chống tham nhũng; 

- Báo cáo số 186/BC - BDT ngày 23/8/2022 của Ban Dân tộc về kết quả 03 
năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU, ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình 
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc (tham nhũng vặt). 

4. Xây dựng lực lượng (chỉ áp dụng đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo 
năm- Biểu số 01/QLNN)  

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo 04 người     
(Thanh tra viên chính 01, Thanh tra viên: 03); 

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức trong kỳ báo cáo: giảm 01 người, 
do chuyển đổi vị trí công tác;  

 

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: 01 người 

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra và số đã thực 
hiện(trong đó phân loại các khóa đào tạo nghiệp vụ: Thanh tra viên, thanh tra viên 
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chính, thanh tra viên cao cấp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các 
nghiệp vụ liên quan khác): Không  

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm và kết quả xử 
lý (tổng số cá nhân vi phạm, đã xử lý, đang và chưa xử lý): Không 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Đánh giá về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra (về mức độ hoàn thành kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra; về thanh tra đột xuất, thanh tra lại, thanh tra chuyên đề; về 
công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra và những nội dung khác có liên quan) 

a) Ưu điểm: Lãnh đạo Ban Dân tộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra 

Ban triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt. 

Qua thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị có sai phạm 
kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, các nhân đồng thời yêu cầu nghiên túc 
rút kinh nghiệm và xử lý khắc phục kịp thời những tồn tại  trong quá trình hiện các 

chính sách dân tộc. 

b) Tồn tại: 

+ Do địa bàn các xã chủ yếu vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số trình độ còn hạn chế,việc triển khai thực hiện các chính sách 

dân tộc đôi khi còn chậm, một số chủ đầu tư cấp xã năng lực quản lý còn hạn chế. 

+ Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

công tác thanh tra, kiểm tra. 

+ Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng đồng bào DTTS&MN, qua kiểm tra cho thấy hệ thống các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Chương trình đã được ban hành, tuy nhiên chưa đầy đủ nên 

trong quá trình thực hiện còn lúng túng, chậm tiến độ. 

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, 
điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

- Việc rà soát, chỉnh sửa, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phục vụ công tác 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng: Triển khai thực hiện quy trình thanh tra theo Thông tư số 

06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và quy trình tiếp công dân theo Thông tư số 
04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; 

- Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, công chức hiểu rõ pháp luật 
và thực hiện tốt pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng tiêu cực; 

- Đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; 

- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: Ban đã quan tâm kiện toàn đội ngũ 
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công chức làm công tác thanh tra đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ;  

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành: 
Thực hiện đúng theo quy định. 

3. Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong việc phát hiện, xử lý vi 
phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, 
nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên 
địa bàn đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế để các đơn vị được thanh tra, 

kiểm tra khắc phục sửa chữa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế 
- xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước. 

4. Nguyên nhân của những ưu điểm, của tồn tại, hạn chế, khuyết điểm 
(chủ quan, khách quan). 

* Ưu điểm: Hệ thống các văn bản về công tác thanh tra, kiểm tra đã được ban 

hành đầy đủ. Ban Dân tộc luôn cọi trọng công tác thanh tra, kiểm tra kết quả thực 
hiện các chính sách dân tộc để khắc phục, xử lý trong quá trình triển khai thực 

hiện các chính sách dân tộc. 

* Tồn tại, hạn chế: Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN, các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Chương trình đã được ban hành, tuy nhiên chưa đầy đủ nên trong quá trình thực 

hiện còn lúng túng, chậm tiến độ. Một số chủ đầu tư cấp xã năng lực quản lý còn 
hạn chế   

5. Bài học kinh nghiệm (chỉ áp dụng đối với báo cáo hằng năm). 

Nếu công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên thì việc thực 

hiện các chính sách dân tộc được tốt hơn, hạn chế những tồn tại, sai xót, chế độ 
chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo đúng quy định.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê 

duyệt và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu ban hành mới, hoặc sửa đổi, 

bổ sung chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập phát hiện qua thanh tra (nêu rõ cụ 
thể văn bản và nội dung kiến nghị): Không 

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra (nếu có vướng mắc): Không 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, 
kiểm tra: Không 

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất: Không 
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B. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

Khái quát chung về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn (tăng, giảm); 

những yếu tố ảnh hưởng (tình hình kinh tế, chính trị, xã hội): Không 

a) Về khiếu nại: khái quát tình hình khiếu nại, so sánh cùng kỳ năm trước 

(tăng, giảm) tỉ lệ đơn khiếu nại của từng lĩnh vực: Không 

b) Về tố cáo: khái quát tình hình tố cáo so sánh cùng kỳ năm trước (tăng, 

giảm), tỉ lệ đơn tố cáo của từng lĩnh vực: Không 

Lưu ý: Cần nêu rõ những vấn đề, lĩnh vực, nội dung mới là nguyên nhân làm 

phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo trong kỳ. 

2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

a) Kết quả tiếp công dân: Không 

Tổng số lượt tiếp, số người được tiếp; số vụ việc (tiếp lần đầu, tiếp nhiều 

lần); số đoàn đông người được tiếp (số đoàn, số người, tiếp lần đầu, tiếp nhiều 
lần),... của thủ trưởng (trực tiếp và ủy quyền); của cơ quan, đơn vị tiếp công dân. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân: Không 

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc): 

+ Khiếu nại; 

+ Tố cáo; 

+ Phản ánh, kiến nghị. 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc); 

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc). 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 

04/XLD): Không 

a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang: Không; 

- Tiếp nhận trong kỳ: 01 đơn 

- Số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận: 01/01 đơn 

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 01/01 đơn 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 
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+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 01 đơn 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: Không 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: Không 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: Không 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: Không 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: Không 

c) Kết quả xử lý đơn 

 -Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: Không 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 01 đơn 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 
quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

Tổng số đơn: khiếu nại, đã giải quyết tổng số đơn khiếu nại phải giải quyết; 
tỷ lệ giải quyết 100% đơn; không có đơn tồn đọng: Không 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Không (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ) 

b) Kết quả giải quyết tố cáo: Không (03/KQGQ, 04/KQGQ) 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: Không 

4. Bảo vệ người tố cáo: Không 

5. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: Không 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Ban Dân tộc rất quan tâm đến công tác tiếp công dân, ngay từ đầu năm đã 

ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2022, phân công cán bộ thường trực và trực 
tiếp công dân hàng ngày đúng theo quy định; 

- Cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân tại cơ quan có trình độ hiểu biết 
pháp luật, được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đề ra; 

- Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được công khai minh bạch 

theo quy định, có sự theo dõi, chỉ đạo thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khiếu nại, tố cáo. 

2. Tồn tại, hạn chế: Không 

3. Nguyên nhân: Không 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH  

Năm 2022 là năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 nên sẽ có những 

sai sót trong quá trình thực hiện. Để vốn đầu tư của nhà nước đúng mục đích phát 
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huy hiệu quả do đó phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết 
KNTC. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG KỲ 

TIẾP THEO 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; 

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số bằng các biện pháp phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào; 

- Phối hợp với các cơ quan ban, ngành giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân không để đơn thư tồn động, vượt cấp. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin. 

C. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, 
địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

a) Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển 

khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của 
cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình 
công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật 

còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác 

phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về 
phòng, chống tham nhũng (nếu có cơ quan, đơn vị chuyên trách). 

đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị 

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động  

- Thực hiện công khai chính sách pháp luật trên cổng thông tin điện tử của 
Ban Dân tộc, các văn bản phải công khai theo quy định của Luật PCTN năm 2018. 
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- Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan: Công khai dự toán ngân sách năm 2022; Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành 

quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan,… Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về 
những nội dung công việc phải công khai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, các chế độ định 
mức tiêu chuẩn quy định, hình thức thông qua kiểm tra, giám sát đảng viên của 

Chi bộ, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể. 

- Về công tác cán bộ: Bổ nhiệm lại 03 phó phòng (Phó Chánh văn phòng, 

Phó Chánh thanh tra và Phó phòng Tuyên truyền & Địa bàn) theo quy định; Ban 
hành Kế hoạch số 21-KH/CB ngày 9/3/2022 về thực hiện rà soát, xây dựng quy 

hoạch cán bộ, các chức danh chi ủy, cơ quan của Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh; Quyết 
định số 4377/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về giao chỉ 

tiêu biên chế năm 2022 và hợp đồng theo NĐ 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
của Chính phủ; 

- Trong năm 2022 thực hiện kiểm tra 01 cuộc đối với 01 đảng viên; giám sát 

01cuộc đối với 03 đảng viên và giám sát thường xuyên cán bộ, đảng viên về thực 
hiện Điều lệ Đảng, nhiệm vụ được giao; Giám sát đảng viên viết cam kết trách 

nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022. 

b) Kết quả xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

 Tổ chức Hội nghị CBCC, thảo luận  lấy ý kiến đóng góp việc sửa đổi, bổ 
sung thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và ban hành Quyết định số 01/QĐ-

BDT, ngày 07/01/2022 về Quy chế chi tiêu nội bộ và Quyết định số 02/QĐ-BDT, 
ngày 07/01/2022 về Quy chế quản  lý và sử dụng tài sản công năm 2022. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn:     

 Lãnh đạo Ban và công chức có chức vụ, quyền hạn đã thực hiện đúng các 

quy định tại Quyết định số 129/2007 ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
ban hành quy chế Văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định 
số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định tại Quyết định số 
26/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành 

Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ thị số 06/CT-
UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý cán bộ công chức, 

viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Thực hiện tốt các quy 
tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 
quyền hạn:  

Đã ban hành và công khai Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 18/02/2022 của 
Ban Dân tộc về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022, trong năm 

đã chuyển đổi 08 vị trí công tác. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:  
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- Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch số 94/KH-BDT, ngày 
31/12/2021 về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 

88/KH-BDT ngày 21/12/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; chỉ 
đạo cán bộ công chức trong cơ quan đăng ký thi đua trong công tác cải cách hành 

chính năm 2022.  

Sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử có tên miền laocai.gov.vn; sử dụng hòm 

thư cema.gov.vn để nhận, chuyển văn bản và trao đổi công việc với Ủy ban Dân 
tộc, UBND tỉnh; thường xuyên sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành, phần mềm đánh giá cán bộ công chức, phần mềm chỉ đạo điều hành của 
UBND tỉnh; Thực hiện chữ ký số theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện việc chi trả qua tài khoản ngân hàng đối với các khoản 
chi từ ngân sách nhà nước cho CBCC, hạn chế chi thanh toán bằng tiền mặt. 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 
có chức vụ, quyền hạn:  

Cơ quan đã thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và 

văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh về thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, 
thu nhập. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan: Không 

Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện; tổng số tiền, tài sản 

tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo: Không 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và 

tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Không 

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc 

tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: Không 

- Kết quả phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: 
Không 

- Kiến nghị xử lý vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kiến 
nghị xử lý về: kinh tế, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, hình sự và xử 

lý khác; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản quản lý, điều hành…); 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị. 

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác (nếu có): 
Không 



11 
 

 
 

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, 
quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không 

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng 

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: Không 

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: Không 

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính: Không 

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: Không 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không 

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu; 

- Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị 

trí khác: Không 

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

khi để xảy ra tham nhũng: Không 

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 
vực ngoài nhà nước: Không 

a) Các hoạt động đã thực hiện để quản lý công tác phòng, chống tham nhũng 
trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. 

b) Số lượng doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý: (gồm công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân 

dân để hoạt động từ thiện). 

c) Kết quả thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng đối 

với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: 

- Kết quả xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; 

- Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; 

- Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột 
lợi ích, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; 

- Kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức 
khu vực ngoài nhà nước; 

- Kết quả phát hiện, xử lý các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. 

5. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng  

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh 
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nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong 
phòng, chống tham nhũng. 

b) Những kết quả, đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân 

dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng. 

c) Kết quả việc bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo về 

hành vi tham nhũng. 

6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng: Không 

a) Việc thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham 
nhũng. 

b) Kết quả thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính 
sách, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong 

phòng, chống tham nhũng và các hoạt động hợp tác quốc tế khác về phòng, chống 
tham nhũng (nếu có). 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG (Báo cáo hằng Quý không phải 

báo cáo mục này) 

1. Đánh giá tình hình  

a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa 
phương và nguyên nhân. 

b) So sánh tình hình với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước. 

2. Dự báo tình hình tham nhũng  

a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới (khả năng tăng, giảm về 
số vụ việc, số đối tượng, tính chất, mức độ vi phạm...). 

b) Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra nhiều tham nhũng cần 
phải tập trung các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng 

trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương. 

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ trước 

hoặc cùng kỳ năm trước. 

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng: 

- Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng; 
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- Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, 
vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ 

XUẤT 

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

a) Phương hướng chung trong thời gian tới: Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực 

hiện tốt việc triển khai quán triệt, tuyên truyền các văn bản của cấp trên về công 
tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

b) Những nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện: Tăng cường kiểm tra, giám sát 

đảng viên, CBCC trong cơ quan việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, 

phát luật của nhà nước, trong đó có nội dung cam kết, gương mẫu về phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt đối với người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc việc 
kê khai tài sản thu nhập theo quy định. 

c) Giải pháp để thực hiện nhiệm vụ và khắc phục những khó khăn, vướng 
mắc, tồn tại, hạn chế: Thường xuyên giám sát cán bộ công chức trong thực thi 

công vụ và thực hiện tốt công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

a) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính 
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu phát hiện có sơ hở, bất cập): 

Không 

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu có vướng mắc): Không 

c) Đề xuất cơ quan có thẩm quyền áp dụng các giải pháp, sáng kiến nâng cao 

hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó 
khăn, vướng mắc: Không 

d) Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất: Không 

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN quý IV và Tổng kết năm 2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lào Cai./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT - TTra. 

 

   TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

     Nông Đức Ngọc 
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