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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 
 

 

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai. 
 
 

Thực hiện Văn bản số 239-CV/BNCTU ngày 14/4/2021 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Lào Cai về báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

và cải cách tư pháp. Ban Dân tộc báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC  PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  (PCTN) 

1.  Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về PCTN 

Đã tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới về 

phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan biết để 

thực hiện; hình thức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan 

và sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể. Qua công tác tuyên truyền, quán triệt đã 

nâng cao nhận thức của CBCC trong cơ quan về công tác PCTN, chấp hành tốt 

nhiệm vụ trong thực thi công vụ, không vi phạm Luật PCTN. 

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

- Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động cơ quan: Thực hiện công khai 

các văn bản về chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Ban và các 

văn bản phải công khai theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Thực hiện tốt 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018. 

+ Về công tác cán bộ: Đã thực hiện công khai minh bạch kế hoạch điều động, 

bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đánh giá cán bộ công chức 

hàng tháng theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2022 - 2026 

theo quy định; thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời 

hạn, nâng vượt khung, thâm niên nghề CBCC cơ quan theo quy định. Thực hiện tốt 

công tác tổ chức, bộ máy, biên chế được UBND tỉnh giao, năm 2022 được giao 31 

biên chế, đến tháng 9/2022 thực hiện có 30 người (trong đó 02 hợp đồng theo 

Quyết định số 68/2000/NĐ-CP); trình UBND tỉnh Đề án tổ chức lại Ban Dân tộc 

tỉnh theo  quy  định  Nghị  định  số  107/2020/NĐ-CP  ngày  14/9/2020  của  Chính  

phủ  và Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc. 
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+ Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 

quan: Thực hiện nghiêm túc các quy định về những nội dung công việc phải công 

khai, cụ thể: Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021; dự toán ngân sách 

năm 2022; Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra; 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 theo quy định. 

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan: Trên cơ 

sở quy định, hướng dẫn của cấp trên. Ban Dân tộc đã xây dựng, ban hành các Quy 

chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công của cơ quan. 

Định kỳ báo cáo tình hình công khai về tài chính, quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước gửi cơ quan chức năng theo quy định. 

- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan: 

Cơ quan triển khai thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, nội quy, quy chế làm 

việc cơ quan và nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà 

nước. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Trong kỳ báo cáo, tại Ban chưa có trường hợp vi 

phạm quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng theo Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng; chưa có thông tin, báo cáo về trường hợp có 

xung đột lợi ích. 

- Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế 

dân chủ, tạo điều kiện cho công chức, người lao động tham gia xây dựng và giám 

sát việc thực hiện trong PCTN,TC 

- Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan: 

Ban đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng. Xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác, trong 

9 tháng đầu năm đã chuyển đổi vị trí 03 người theo kế hoạch. 

-  Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh 

toán không dùng tiền mặt: Ban hành Kế hoạch số 94/KH-BDT ngày 31/12/2021 về 

triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022; Chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 

16-KH/CB ngày 01/3/2021 về triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 

11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Cải cách hành chính trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025” năm 2022; Xây dựng kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin năm 2022; Sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử có tên miền 

laocai.gov.vn; hòm thư cema.gov.vn để nhận, chuyển văn bản và trao đổi công 

việc trong tỉnh và Ủy ban Dân tộc. Thực hiện chữ ký số theo quy định. Thường 

xuyên cập nhật tin bài về hoạt động của cơ quan, của ngành, các văn bản chính 

sách dân tộc lên Cổng thông tin điện tử của Ban. Quản lý và thanh toán không 
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dùng tiền mặt, chuyển khoản thanh toán, lương và các khoản khác qua ngân hàng. 

-  Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan: 

Kiểm soát tốt việc Kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo 

quy định; năm 2021 có 20 người thuộc diện kê khai, trong đó kê  khai thường xuyên 

19 người, bổ xung 01 người. Công khai và nộp bản kê khai tài sản theo qui định. 

3. Chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong PCTN. 

- Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ PCTN theo quy định của Đảng, Nhà nước: Triển khai thực hiện tốt Nghị 

định số 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 107/2006 của Chính phủ về Quy định xử lý 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN năm 2018. Kết quả không có CBCC, 

đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, không để xảy ra tham nhũng tại 

cơ quan.  

- Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy 

ra tham nhũng trong cơ quan: Không 

4. Trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

 Chi bộ, cơ quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể 

trong cơ quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tuyên truyền đến các 

đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác PCTN theo quy định của pháp luật. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan 

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 

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: Không  

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: Không 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không 
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6. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Chi bộ, cơ quan xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng 

để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết và phát huy tinh thần 

phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác PCTN,TC, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu từng 

đảng viên, cán bộ công chức. Đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến đầy 

đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành đến công tác PCTN,TC; đề ra nhiều 

biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác PCTN,TC; thực hiện tốt công tác kiểm 

tra, giám sát đảng viên; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám 

sát các hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt công khai công tác cán bộ, chế độ, 

chính sách đối với CBCC và các nội dung phải công khai theo quy định.  

Đến thời điểm báo cáo không có cán bộ, công chức, tham nhũng. Thực hiện 

nghiêm việc kê khai, công khai tài sản thu nhập cho các đối tượng phải kê khai và 

thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

III.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn 

bản của Đảng và Nhà nước về PCTN, LP, gắn với triển khai thực hiện các nội 

dung chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.  

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc 

chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, LP gắn 

với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và đạo đức công vụ, đề cao vai trò người 

đứng đầu, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến tiêu cực, tham 

nhũng, “tham nhũng vặt”. 

 3. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch ngay từ lập kế 

hoạch xác định nhiệm vụ, lập dự toán; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu 

tiên theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện; triệt để tiết 

kiệm các khoản chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

4. Tiếp tục kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.  

5. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch; xem xét, 

giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh có liên quan  

đến tiêu cực, tham nhũng để chấn chỉnh trong quản lý, phục vụ cho công tác lãnh 
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đạo; phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp 

luật (nếu có).  

6. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN, tiêu cực, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; 

động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát 

hiện, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;  

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tăng 

cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành để phục vụ tốt 

việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TC. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 

tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm;  nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 

năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận:  

 - Như  trên; 
 - Lãnh đạo Ban;  

 - Lưu VT, TTr.  
 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Trần Phùng 
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THÔNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU TỔNG HỢP  

VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PCTN VÀ CCTP 

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-BDT 

ngày      /9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai) 
 

 

MS NỘI DUNG ĐVT SỐ LIỆU 

A  CÔNG TÁC NỘI CHÍNH   

B  CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG   

I  Sự lãnh đạo, chỉ đạo  của các cấp ủy đảng đối với công tác PCTN   

18  Số văn bản của Đảng, Nhà nước về nội chính được quán triệt triển khai Văn bản 6 

19  Số văn bản được  ban hành để lãnh đạo công tác PCTN Văn bản 12 

20  Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác  PCTN Cuộc 4 

21 
  Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được chỉ đạo sử 
lý 

Vụ 0 

II  Tuyên truyền phổ biến, giáo dục về PCTN   

22 Số lớp /lượt người  được tuyên truyền,  phổ biến ,giáo dục về  PCTN Lớp/người 2/60 

23  Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến,giáo dục về  PCTN được ban hành Tài liệu 0 

III  Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

24 
 Số cuộc kiểm tra/ số cơ quan đơn vị được kiểm tra về công khai minh 
bạch trong tổ chức và hoạt động 

Cuộc/đơn vị 0 

25 
 Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch trong tổ chức 

và hoạt động 
Đơn vị 0 

26 
 Số người được chuyển đổi vị trí công tác/ số người phải chuyển đổi vị 
trí công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy địnhcủa pháp luật 

Người 3 

27 
Số người kê khai/số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định 

của pháp luật 
Người 20 

28  Số bản kê khai tài sản,thu nhập đã được công khai Bản 20 

29 Số người được xác minh  tài sản, thu nhập Người 0 

30 Số người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực Người 0 
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31 Số người bị xử lý do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập Người 0 

32  Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành mới Văn bản 0 

33  Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được sửa đổi, bổ sung  Văn bản 01 

34  Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được bãi bỏ Văn bản 01 

35 
 Số cuộc kiểm tra/ số đơn vị được kiểm tra về  chấp hành các quy định 
của pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Cuộc/đơn vị 0 

36  Số đơn vị vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Đơn vị 0 

37 
 Số cuộc kiểm tra/ số đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng 
xử  

Cuộc/đơn vị  0 

38  Số người vi phạm quy tắc ứng xử Người 0 

39  Số số đơn vị vi phạm quy định tặng quà và nhận quà Người 0 

40  Số người vi phạm quy định tặng quà và nhận quà Người 0 

41 
 Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao do có sung đọt lợi ích 
Người 0 

42 
 Số người bị  chuyển vị trí công tác khác  do  sung đột lợi ích trong thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ được giao nhiệm vụ, công vụ được giao có  

Người 0 

43 
 Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để sảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơnvịdo mình quản lý, phụ trách 
Người 0 

44 
 Số người đứng đầu bị xử lý  kỷ luật do để sảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơnvịdo mình quản lý, phụ trách 
Người 0 

V  Phát hiện, xử lý tham nhũng  0 

45 
Số vụ việc/ người tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm 

tracủa cơ quan, đơn vị 
Vụ/người 0 

46 
 Số vụ việc/ người tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm 
tracủa cơ quan, đơn vị chuyển cơ quan điều tra xử lý 

Vụ/người 0 

47 
 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác  kiểm tra của  
cấp ủy , tổ chức đảng 

Vụ/người 0 

48 
 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác kiểm tracủa  
cấp ủy  tổ chức  đảng chuyển cơ quan điều tra xử lý 

Vụ/người 0 

49  Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra tra  Vụ/người 0 

50 
 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra tra 
chuyển cơ quan điều tra xử lý 

Vụ/người 0 
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51 
 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 
Vụ/người 0 

52 
 Số vụ việc/ người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo chuyển cơ quan điều tra xử lý 

Vụ/người 0 

53  Số vụ việc/ người tham nhũng bị xử lý hành chính Vụ/người 0 

54  Số vụ án/ bị can đã khởi tố vì các tội danh tham nhũng  Vụ/bị can 
0 

 

55  Số vụ án/ bị can đã truy tố vì các tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 

56  Số vụ án/ bị cáo đã  xét xử vì các tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 

57  Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng Triệu đồng 0 

58  Tài sản tham nhũng được thu hồi Triệu đồng 0 

59  Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng Người 0 

C    CÔNG TÁC CẢI CÁCH  TƯ PHÁP   

I  Lãnh đạo, chỉ  đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCTP   

60  Số văn bản của Đảng, nhà nước được quán triệt triển khai Văn bản 0 

61  Số văn bản  ban hành để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCTP Văn bản 0 

62  Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác  CCTP Cuộc 0 

63  Số cuộc  họp của BCĐ về công tác  CCTP trong kỳ báo cáo Cuộc 0 

II 
 Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật lien quan hoạt động tư 

pháp 
 0 

64 
 Số hội nghị, hội thảo được tổ chức/ lượt người tham gia góp ý đối với 
các dự án luật 

Văn bản 0 

65   Số văn bản tham gia góp ý của địa phươngđối với các dự án luật Văn bản 0 

III 
 Tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư 

pháp 
 0 

IV  Tổ chức hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp  0 

V  Công tác giám sát  của cơ quan dân cử  0 
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