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Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện văn bản số 573/TT-PCTN, ngày 15 tháng 9 năm 2021 của 

Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về 

phòng chống tham nhũng; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền  

- Việc thực hiện trách nhiệm ban hành các văn bản thực hiện Luật Phòng, 

chống tham nhũng theo thẩm quyền 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018; Nghị định của Chính phủ; Thông tư của các Bộ, Ngành Trung ương có 
liên quan, Sở Nội vụ đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện việc 

thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Số 09/KH-SNV, ngày 
21/3/2019). Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai, 

thực hiện và  thay đổi căn cứ pháp lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ khi Hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và có hiệu 

lực thi hành (Văn bản số 865/SNV-TT, ngày 21/8/2019). 

Năm 2020- 2021, Sở Nội vụ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch, triển khai 

thực hiện công tác PCTN (Số 29/KH-SNV, ngày 17/12/2019; 41/KH-SNV, ngày 
08/12/2020); kế hoạch triển khai lồng ghép công tác truyên truyền, phổ biến 
pháp luật về PCTN với công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật khác (số 

08/KH-SNV, ngày 19/02/2020; 42/KH-SNV, ngày 09/12/2020).  

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi 

tiết và tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết. 

Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện một cách kịp thời đã tạo 

sự thống nhất, đồng bộ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ.  
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2. Việc bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng  

Năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm 
vụ cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và cán bộ làm công tác tham mưu, giúp 

việc về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp của Sở đảm bảo kịp thời, 
phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực khi có sự thay đổi 

về công tác cán bộ nhằm duy trì và thực hiện tốt công tác PCTN (Số 44/QĐ-
SNV, ngày 19/11/2020). 

Sở Nội vụ xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt 
nên đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển 

khai, thực hiện các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch có liên quan đến công tác về 
PCTN tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn 

vị trực thuộc. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện bằng 
hình thức đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử; thông qua các buổi sinh hoạt 
Chi bộ; cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết; Hội nghị cán bộ, công chức hàng 

năm nhằm nâng cao về nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với công tác PCTN. 

3. Việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng  

3.1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị  

a) Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị:  

- Công khai Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan 
đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; 

cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân 

Sở Nội vụ đã ban hành văn bản triển khai việc thực hiện chế độ nâng bậc 

lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ; chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ 
phụ cấp, chính sách đãi ngộ tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Văn phòng Sở 

chịu trách nhiệm thẩm định, trình Lãnh đạo Sở quyết định và công khai kết quả 
thực hiện bằng hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử. 

- Công khai việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc 

kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác 

Sở Nội vụ Lào Cai đã thực hiện theo đúng quy định Nghị định số 

52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước; Nghị 

định 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản của Nhà nước và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh trong hoạt động đầu tư, mua sắm công. 



3 
 

Thực hiện phân bổ dự toán Ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ 
theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 

115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ và một số văn bản UBND tỉnh ban hành về quy định 

chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai dự toán, quyết toán ngân sách của đơn 
vị hằng năm kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước thông 

qua Hội nghị CCVC cơ quan sau khi kết thúc năm ngân sách theo quy định. Tuy 
nhiên, hiện tại Sở Nội vụ chưa thực hiện việc công khai quyết toán năm 

2019,2020 (Lý do: Sở Tài chính chưa thẩm định xong). 

- Công khai công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị   

Từ 01/01/2020 đến 15/9/2021, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 02 công chức từ 

phòng Nội vụ huyện Bát Xát, Bảo Yên; Xét duyệt danh sách cử 03 viên chức dự 
thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, 06 công chức tham dự kỳ thi 

nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương; bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương đối với 02 viên chức; quyết định cử 02 đồng chí đi 

học Trung cấp LLCT, 01 đồng chí đi học cao cấp, 06 công chức tham gia lớp 
bồi dưỡng văn hóa công vụ, 02 công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh đối tượng 3. 

Trình UBND tỉnh bổ nhiệm 01 cán bộ lãnh đạo diện tỉnh quản và thực 

hiện quy trình bổ nhiệm lại 3 lãnh đạo quản lý cấp phòng. 

Hình thức công khai: Gửi qua Hệ thống QLVBĐH đến Sở, các phòng, 

ban, đơn vị. 

- Các trường hợp vi phạm và việc xử lý vi phạm quy định về công khai 

minh bạch: Không có. 

- Nêu những thuận lợi và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong triển 

khai thực hiện. 

+ Thuận lợi: Việc công khai minh bạch đã hạn chế những tiêu cực, giảm 
tải hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng. 

+ Tồn tại, hạn chế: Không.  

b) Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Năm 2020, Sở Nội vụ không sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quy chế quản lý  sử dụng tài sản công. 

Năm 2021, Sở Nội vụ đã Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan (kèm theo Quyết định số 27/QĐ-

SNV, ngày 15/4/2021). 

- Nêu việc thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ: Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức. 
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Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về tiêu 
chuẩn, định mức, chế độ: Đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN của 02 đơn vị trực 
thuộc Sở (Ban Thi đua-Khen thưởng; Ban Tôn giáo)  

Qua đó, không phát hiện trường hợp nào vi phạm và phải xử lý vi phạm 
quy định về xây dựng và thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.  

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

- Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

- Thực trạng thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức đơn vị; thực trạng tặng quà và nhận quà tặng; thực trạng 
xung đột lợi ích và việc xử lý khi phát hiện có xung đột lợi ích trong cơ quan, tổ 

chức đơn vị: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

- Nêu các trường hợp vi phạm và việc xử lý vi phạm quy định về quy tắc 
ứng xử, về tặng quà và nhận quà tặng, về xung đột lợi ích trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị: Không có.  

d) Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn:  

Sở Nội vụ đã xây dựng và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 
đối với một số vị trí liên quan đến quản lý tài chính ngân sách, tài sản của nhà 

nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Năm 2020 – 9/ 2021, không phát 

sinh chuyển đổi vị trí việc làm giữa các phòng. Tuy nhiên, các phòng, ban, đơn 
vị thường xuyên thực hiện chuyển đổi vị trí công việc trong nội bộ thông qua 

việc phân công nhiệm vụ theo  đúng quy định (Kế hoạch số 18/KH-SNV, ngày 
02/6/2020; 18/KH-SNV, ngày 08/3/2021). 

3.2. Việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  

- Đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản có liên quan đến việc 

kiểm soát tài sản, thu nhập đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 
(Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; văn bản số 

137/TT-PCTN, ngày 25/02/2021 của Thanh tra tỉnh). 

- Thực trạng việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; việc tiếp nhận, quản 

lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập; việc công khai bản kê khai tài sản, thu 
nhập. 

Sở Nội vụ đã ban hành văn bản triển khai thực hiện; tổng hợp danh sách 
đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tổ chức công 

khai minh bạch và tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng quy trình quy định (văn 
bản số 258/SNV-VP, ngày 02/3/2021; Báo cáo số 83/BC-SNV, ngày 

28/4/2021). 
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Năm 2020: Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ 
chức kê khai 9 đơn vị. Tổng số người phải kê khai là 48 người, trong đó 45 

người diện Sở quản lý (số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý 26 
người); 3 người diện cấp trên quản lý.  

Thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với 04 cán bộ, công 
chức bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (03 lãnh đạo diện Sở quản lý; 01 lãnh đạo diện cấp 

trên quản lý).  

Không có cán bộ, công chức bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải thực hiện xác 

minh lại tài sản, thu nhập; không có trường hợp nào vi phạm quy định về minh 
bạch tài sản, thu nhập. 

Hình thức công khai: Niêm yết 

 3.3. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phát 

hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán  

- Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN.  

Năm 2020-2021, đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 02 đơn vị trực thuộc 
Sở (Ban Thi đua-Khen thưởng; Ban Tôn giáo). 

 Thông qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào 
có dấu hiệu tham nhũng. 

3.4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị  
trong phòng, chống tham nhũng  

- Việc thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong phòng, chống tham nhũng: 

Giám đốc Sở là người lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp 
trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.   

- Thực hiện việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.  

3.5. Việc phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 
vực ngoài nhà nước Không có 

3.6. Việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng  

- Thực trạng xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý tài sản tham 
nhũng: Không.  

- Thực trạng xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng: Không  
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

Việc thi hành các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng của Sở 
Nội vụ được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; được tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt thường xuyên đã mang lại hiệu quả tích cực. Đồng thời, được công 
chức, viên chức và người lao động đồng tình hưởng ứng; tích cực thực hiện các 

biện phạm đấu tranh PCTN. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về các giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật  

- Kiến nghị các Bộ, Ngành Trung ương sớm ban hành danh mục, thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương và đúng theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tham nhũng 

- Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện 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.  

2. Về các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thi 
hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các Nghị định của 
Chính phủ; Thông tư của các Bộ, Ngành Trung ương; Chỉ thị, Nghị quyết, 

hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; nội dung Đề án 
16; Công tác PCTN đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, các phòng, ban 

chuyên môn trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát và việc thực hiện các 
nội dung của Đề án 16; công tác PCTN. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN. 

- Kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức tham mưu về công 

tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Trên đây là báo cáo kết quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                            

- Như trên; 

- PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, Ttra Sở (2). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Văn Minh 
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PHỤ LỤC  

        

STT NỘI DUNG  Năm 2020 Năm 2021 

I Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng      

a) 
Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị  
    

1 Các hình thức công khai thường được thực hiện      

2 Số cuộc kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch   01 01 

3 
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy 
định về công khai, minh bạch (liệt kê hình thức xử lý tương 

ứng với số đơn vị bị xử lý) 

 0 0 

4 Số cuộc họp báo và số lần cung cấp thông tin cho báo chí   0 0 

5 Số lần cung cấp thông tin theo yêu cầu   0  0 

6 Số lần thực hiện trách nhiệm giải trình   0  0 

b) Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ      

1 
Việc công khai các văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
(ghi rõ hình thức công khai tương ứng với văn bản) 

 01 01 

2 
Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ  

 01 01 

3 
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ  
 0 0 

4 

Số người vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

bị xử lý và hình thức xử lý (liệt kê hình thức xử lý tương 
ứng với người bị xử lý) 

 0 0 

c) 
Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn  
    

1 
Số người vi phạm quy tắc ứng xử bị xử lý và hình thức xử 
lý (liệt kê hình thức xử lý tương ứng với người bị xử lý) 

 0 0 

2 
Số người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng bị 
xử 2 lý và hình thức xử lý (liệt kê hình thức xử lý tương ứng 

với người bị xử lý)  

 0 0 

3 
Số người vi phạm quy định về kiểm soát xung đột lợi ích bị 
xử lý và hình thức xử lý (liệt kê hình thức xử lý tương ứng 
với người bị xử lý) 

 0 0 

d) 
Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền 

hạn 
    

1 
Số lượng công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công 
tác  

 0 0 

2 
Số người chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch chuyển 
đổi vị trí công tác 

 0 0 

3 Số người thực tế đã chuyển đổi vị trí công tác  0 0 

II 
Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn 
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1 

Số lượt người được tuyên truyền về Nghị định 
130/2020/NĐ - CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

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

 75 76 

2 Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập  61 Chưa t/h 

  
Số lượng công khai tại cuộc họp  0 

 
Số lượng công khai bằng hình thức niêm yết   61 

 
3 Số người được xác minh tài sản, thu nhập   0 

 

4 

Số người bị xử lý kỷ luật về nghĩa vụ trung thực trong kê 
khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu 

nhập tăng thêm (liệt kê hình thức xử lý tương ứng với người 
bị xử lý) 

 0 
 

III 

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động 

giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  

    

1 

Kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức đơn vị:     

Số cuộc kiểm tra   01 01 

Số cuộc tự kiểm tra  04 04 

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công 

tác kiểm tra 
 0 0 

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công 
tác tự kiểm tra 

 0 0 

2 

Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát:  0 0 

Số cuộc giám sát  0 0 

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt 
động giám sát 

 0 0 

3 

Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra:  0 0 

Số cuộc thanh tra  0  0 

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt 
động thanh tra 

 0 0 

4 

Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán:  0 0 

Số cuộc kiểm toán   0 0 

Số người có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt 
động kiểm toán 

 0 0 

IV 
Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 
    

  
Số người vi phạm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị (liệt kê hình thức xử lý tương ứng 
với người bị xử lý) 

 0 0 

V 
Việc phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước 
 0 0 

1 
Số lượt người trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài 
nhà nước được tuyên truyền, hướng dẫn về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng 
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2 
Số doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước đã xây 
dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh 

doanh 

    

3 
Số doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước đã xây 

dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ 
    

4 

Số trường hợp có hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, 

tổ chức khu vực ngoài nhà nước được phát hiện, xử lý (ghi 
rõ hinh thức xử lý tương ứng) 

    

VI 
Việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng 
    

1 

Số vụ việc tham nhũng bị phát hiện  0 0 

Số người có hành vi tham nhũng bị xử lý (ghi rõ hình thức 
xử lý tương ứng) 

 0 0 

2 
Số tài sản bị thất thoát do hành vi tham nhũng và số tài sản 
thu hồi được  

 0 0 
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