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BÁO CÁO 

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH 

Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí và chống 

các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống  của cán bộ, 

đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” 
   

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Căn cứ kế hoạch số 16-KH/BCS ngày 16/3/2016 của BCS Đảng UBND tỉnh 

tổ chức triển khai thực hiện Đề án 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XV về “đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 

và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán 

bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”; Thực hiện văn bản số 1159-

CV/BNCTU ngày 26/02/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy, văn bản số 160/TT-

PCTN ngày 03/3/2020 về việc xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 

số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ngay sau khi Đề án 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XV được ban hành, Sở Nội vụ đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Đồng thời tổ chức triển khai phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị chủ 

trì tham mưu các nội dung Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy 

Lào Cai về thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống 

các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 

viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” và các văn bản chỉ đạo khác như: Chỉ thị 

38-CT/TU, ngày 24/03/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 

98- KH/ĐUK ngày 16/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Đề 

án số 18/ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2019; các văn bản 

của Trung ương như: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính 

phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 

22/9/2006; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ Quy 

định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định 

số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 

01/11/2013 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức…. 
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2. Việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp 

Để cụ thể hóa Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 427/SNV-VP ngày 02/6/2016 về 

việc Triển khai thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 27/11/2015 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó Lãnh đạo Sở đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

xây dựng, ban hành quy định về khen thưởng người dũng cảm tố cáo, phát hiện 

hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối 

sống của cán bộ, đảng viên; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc xây 

dựng ban hành quy định cụ thể về luân chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý 

tại các cơ quan, đơn vị có tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, có biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ; xây dựng quy định thẩm tra, xác minh việc kê khai tài sản đối với 

cán bộ, công chức được bổ nhiệm vào các chức vụ mới; phối hợp với Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy và các ngành chức năng của tỉnh trong việc xây dựng quy định thẩm tra, 

xác minh việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức được bầu vào các chức vụ 

mới; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra Nội vụ, tập trung thanh tra 

kiểm tra đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: Tuyển dụng 

công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, chuyển loại viên chức ... 

- Ban hành văn bản (số 550 /SNV-VP ngày 08/6/2016, 97 /SNV-VP ngày 

09/2/2018, 155/SNV-VP ngày 02/3/2020) về việc triển khai thực hiện Chương 

trình hành động của UBND tỉnh thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các 

Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành 

tỉnh và các cơ quan khác trong thực hiện những nội dung có liên quan; Yêu cầu 

xây dựng Kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị phải bám sát nội dung 

Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng 

tham mưu. 

Hằng năm, xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng; Triển khai thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

(kế hoạch số 23/KH-SNV ngày 15/08/2016); Xây dựng Kế hoạch và triển khai 

thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng lồng ghép công tác thanh tra việc thực hiện công tác 

Nội vụ (Quyết định số 55/QĐ-SNV ngày 08/12/2016); Xây dựng Kế hoạch thực 

hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch và 

văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Xây 

dựng và ban hành Kế hoạch  thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Xây 

dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Xây dựng và ban hành Quyết định, 

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, 

chống tham nhũng tại 03 đơn vị trực thuộc sở; Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 

12/CT-TTG ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch số 23/KH-SNV, 

ngày 16/8/2016); Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung 
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chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN của Sở Nội vụ; Kế hoạch triển khai, thực 

hiện việc thi hành Luật PCTN; Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

với công tác bảo vệ và phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lào 

Cai (kế hoạch số 11/KH-SNV ngày 07/5/2019); Xây dựng, ban hành văn bản triển 

khai, thực hiện Chỉ thị số 51,52 của Tỉnh ủy; kế hoạch số 22,289,292/KH-UBND 

của UBND tỉnh và Kế hoạch số 316-KH/BCS của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.  

- Từ năm 2016 đến 2020, Sở Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản triển khai 

thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN, gắn với việc 

thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời hàng năm đều thực 

hiện đăng ký, cam kết thực hiện mục tiêu ĐA 18. 

3. Công tác tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát. 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra; Phòng chống tham nhũng: Sở Nội vụ đã 

xây dựng và ban hành kịp thời các Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng hàng năm; Xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Xây 

dựng và ban hành Quyết định, Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị trực thuộc sở (Quyết 

định số 14/QĐ-SNV ngày 26/5/2017, số 24/QĐ-SNV ngày 20/6/2018; 14/QĐ-

SNV ngày 03/6/2019; Kế hoạch số 64/KH-ĐKT ngày 30/5/2017, số 86/KH-ĐKT 

ngày 20/6/2018; 69/KH-ĐKT ngày 03/6/2019); Xây dựng, ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ 

thị số 12/CT-TTG ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (kế hoạch số 23/KH-

SNV, ngày 16/8/2016); Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các nội 

dung chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN của Sở Nội vụ (kế hoạch số 22/KH-

SNV, ngày 31/10/2018); Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện việc 

thi hành Luật PCTN năm 2018 (kế hoạch số 09/KH-SNV, ngày 21/3/2019); Xây 

dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ và phát hiện tố 

giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến 

Luật Tố cáo năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai (kế hoạch số 11/KH-SNV, 

ngày 07/5/2019); 

- Về kê khai, minh bạch tài sản thu nhập: Căn cứ 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 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành 

các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản triển 

khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm 

đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Về thực hiện công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu; việc chuyển đổi 

vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức: Căn cứ  văn bản của Trung 
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ương và thực hiện các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ đã ban hành văn bản triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện công tác PCTN, gắn với việc thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU của BCH Đảng 

bộ tỉnh về công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu; việc chuyển đổi vị trí công 

tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

THEO ĐỀ ÁN SỐ 18-ĐA/TU VÀ KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH (Theo phụ 

biểu số 3 phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án số 18 ban hành kèm theo Kế hoạch 

số 21-KH/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai) 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng 

a) Việc ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc thực hiện 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch  thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng; Xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Xây dựng và ban hành 

Quyết định, Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công 

tác phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị trực thuộc sở; Xây dựng, ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

theo Chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, 

ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy về công 

tác PCTN của Sở Nội vụ; Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện việc 

thi hành Luật PCTN năm 2018; Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

với công tác bảo vệ và phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lào 

Cai; Xây dựng, ban hành văn bản triển khai, thực hiện Chỉ thị số 51,52 của Tỉnh 

ủy; Kế hoạch số 22,289,292/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 316-

KH/BCS của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;  

b) Kết quả: Tổ chức tiến hành thanh tra trực tiếp; Kết luận thanh tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Nội vụ của 22/26 đơn vị đảm bảo 

theo Kế hoạch năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020  đã phê duyệt (gồm: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, 

UBND huyện Bắc Hà, UBND huyện Mường Khương, Trường Cao đẳng Lào Cai, 

Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sa Pa, Trường 

Cao đẳng Cộng đồng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý kinh tế tỉnh, Sở Văn hóa, thể 

thao và du lịch, UBND huyện Bảo Thắng, UBND huyện Văn Bàn; Đài Phát thanh 

– truyền hình; Sở Giáo dục và Đào tạo; Vườn Quốc gia Hoàng Liên; UBND huyện 

Bát Xát; UBND huyện Bảo Yên; Sở Công thương) 

- Tổ chức tiến hành kiểm tra; Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết 

luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ về lĩnh vực chuyên ngành Nội vụ tại 14/16 

đơn vị đã được thanh tra trong năm 2016, 2017, 2018 (theo Quyết định số 63/QĐ-

SNV, ngày 18/12/2017) đảm bảo đúng quy định (gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, UBND huyện Bắc 

Hà, UBND huyện Mường Khương, Trường Cao đẳng Lào Cai, Sở Ngoại vụ, Sở Y 
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tế, UBND huyện Sa Pa; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý kinh tế tỉnh, 

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, UBND huyện Bảo Thắng, Văn Bàn). 

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp; Tổng hợp báo cáo; Thông báo kết quả kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham 

nhũng tại 03 đơn vị trực thuộc đảm bảo theo đúng Quy định (Ban Thi đua, Khen 

thưởng; Chi cục Văn thư, Lưu trữ; Ban Tôn giáo tỉnh). 

2. Công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập  

Căn cứ 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 

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu 

nhập, Thanh tra sở đã tham mưu Lãnh đạo sở ban hành văn bản triển khai thực 

hiện; tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm đối với các 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện, 

cụ thể: 

- Năm 2015: Có 10/10 tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập đã triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và báo cáo kết 

quả thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: Có 32/32 cán bộ, CCVC thuộc đối 

tượng kê khai tài sản, thu nhập trong năm đã thực hiện kê khai và minh bạch tài 

sản, thu nhập theo hình thức công bố tại cuộc họp cơ quan (Báo cáo số 162/BC-

SNV, ngày 07/4/2016). 

- Năm 2016: Có 06/10 tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập đã triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và báo cáo kết 

quả thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: Có 29/32 cán bộ, CCVC thuộc đối 

tượng kê khai tài sản, thu nhập trong năm đã thực hiện kê khai và minh bạch tài 

sản, thu nhập theo hình thức công bố tại cuộc họp cơ quan (05 đơn vị), 01 đơn vị 

thực hiện theo hình thức niêm yết (Báo cáo số 68/BC-SNV, ngày 12/4/2017). 

- Năm 2017: Có 09/10 tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập đã triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và báo cáo kết 

quả thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: Có 34 cán bộ, CCVC thuộc đối tượng 

kê khai tài sản, thu nhập trong năm đã thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu 

nhập; có 09/09 đơn vị thực hiện công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp cơ 

quan (Báo cáo số 56/BC-SNV ngày 09/4/2018). 

- Năm 2018: Có 08/08 tổ chức, đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập đã triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và báo cáo kết 

quả thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: Có 34 cán bộ, CCVC thuộc đối tượng 

kê khai tài sản, thu nhập trong năm đã thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu 

nhập; có 01/08 cơ quan, đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết; 

07/08 đơn vị thực hiện công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp cơ quan 

(Báo cáo số 88/BC-SNV ngày 09/4/2019). 

- Năm 2019: Có 02/07 đơn vị phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đã 

triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với 02 cán bộ, công 
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chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định. Trong đó, có 01 đơn vị 

thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết; 01 đơn vị thực hiện công khai theo 

hình thức công bố tại cuộc họp cơ quan (Báo cáo số 66/BC-SNV, ngày 

16/4/2020). 

3. Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị để xảy ra tham nhũng; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh. 

b)Việc ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc thực hiện. 

Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006; Nghị định số 

211/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, 

ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ 

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; 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. 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, gắn với việc thực hiện Đề án số 18-

ĐA/TU, ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Đẩy mạnh công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính 

trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”; Kế 

hoạch số 20/KH-UBND, ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực 

hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ thực hiện công 

tác phòng chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 

27/11/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, năm 2018; Kế hoạch số 22/ KH-

UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-

CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, 

gắn với việc thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH Đảng bộ 

tỉnh Lào Cai, năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ 

thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Đề án số 18-

ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, năm 2020.  

Từ năm 2016 đến hết tháng 03/2020, Sở đã ban hành văn bản triển khai 

thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN, gắn với việc 

thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

b) Kết quả: Căn cứ số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đã 

tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác xử lý trách nhiệm người 

đứng đầu; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, CCVC toàn tỉnh gửi 

Thanh tra tỉnh; đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, cụ thể: 
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- Năm 2016: Công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách: Toàn tỉnh không có trường hợp nào. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối 

với cán bộ, công chức, viên chức: Toàn tỉnh có 406 cán bộ, CCVC của 22 cơ 

quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy định tại 

Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ. 

- Năm 2017: Công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách: Xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, khiển trách đối với 02 cán bộ là 

người đứng đầu của 02 đơn vị cấp xã để xảy ra tham nhũng, lãng phí (Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng). Việc chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức: Toàn tỉnh có 310 cán bộ, CCVC 

của 26 cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy 

định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ. 

- Năm 2018: Công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách: Toàn tỉnh không có trường hợp nào. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối 

với cán bộ, công chức, viên chức: Tính đến 15/12/2018, toàn tỉnh có 242 cán bộ, 

CCVC của 25 cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo 

đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của 

Chính phủ. 

- Năm 2019: Công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách: Có 02 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật (Trưởng ban Quản lý di tích; 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lào Cai). Việc chuyển đổi vị 

trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức: Toàn tỉnh có 22 cơ quan, đơn vị 

đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 227 CCVC đảm bảo đúng quy định 

tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ. 

- Năm 2020: Công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách: Không có. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức: Toàn tỉnh có 10 cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

đối với 58 CCVC đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 

01/7/2019 của Chính phủ. 

4. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính, các 

đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát sửa đổi tránh chồng chéo về chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

4.1 Việc thực hiện quy chế dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị:  

a) Tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh: đã nghiêm túc 

triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 

01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 175/KH-UBND 
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ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh. Việc tổ chức thực hiện QCDC trong cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp được duy trì nề nếp, dân chủ được phát 

huy. Trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị các cơ quan, đơn 

vị thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan. Duy trì chế độ giao ban định kỳ; đầu 

năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (100 % cơ quan, đơn vị tổ 

chức hội nghị CBCCVC) và thực hiện công khai tài chính, chế độ chính sách, tăng 

thu nhập cho cán bộ, CCVC. Các nội dung như: kế hoạch, nhiệm vụ công tác, kinh 

phí tài chính, các khoản mua sắm, các khoản thu chi cũng như các chế độ chính 

sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động được 

công khai và thông tin đầy đủ. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đã thực hiện 

tốt dân chủ hóa các chính sách cán bộ như: đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, nâng 

ngạch, nâng bậc lương… Thực hiện lấy ý kiến quần chúng khi đề bạt, bổ nhiệm, 

khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Toàn tỉnh đã có 100% đơn vị cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị viên chức theo đúng quy định. 

Đặc biệt, theo quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BVN, ngày 13/01/2016 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP bước 

đầu đã có nhiều thủ trưởng cơ quan kiểm điểm trước hội nghị CBCC về trách 

nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị đã có các biện pháp chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn 

hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử 

lý người có hành vi tham nhũng.  

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức 

Các cơ quan, đơn vị luôn có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế 

dân chủ; Ban Thanh tra nhân dân hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cơ sở 

thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng giám sát. Thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức theo đúng quy định. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức của cơ quan, đơn vị đã thẳng thắn kiểm điểm công tác, tự phê bình và 

phê bình. Nhiều nội dung được đưa ra thảo luận công khai như: Việc thực hiện 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác 

hàng năm của cơ quan, đơn vị; việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính 

sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà 

nước; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.  

c) Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc 

Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm 

yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị để công dân, cơ quan, tổ chức được biết. Thường xuyên chỉ đạo và 

kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công 

dân, tổ chức. Chỉ đạo tốt việc bố trí nơi tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý. Đối với 

những chương trình, dự án do cơ quan, đơn vị xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có 

liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đều thực hiện thông 
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báo để công dân, tổ chức của địa phương biết và tham gia đóng góp ý kiến. Sở Nội 

vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh Lào Cai ban hành hệ thống các Văn bản quy 

phạm pháp luật về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan 

và người đứng đầu các cơ quan hành chính, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp. 

Hàng năm thực hiện đánh giá xếp loại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo 

quy định. Kết quả đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu từ 

năm 2016-2018 như sau: 

- Năm 2016: có 12/21 cơ quan hành chính được xếp loại Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; 09/21 cơ quan hành chính được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối 

với thủ trưởng cơ quan hành chính: 09/21 cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; 12/21 cá nhân được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với đơn 

vị sự nghiệp có 10/11 đơn vị được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01/11 

đơn vị được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đối với người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp: 8/8 cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- Năm 2017: Đối với cơ quan hành chính: 11/21 cơ quan hành chính được 

xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10/21 cơ quan hành chính được xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đối với thủ trưởng cơ quan hành chính: 11/21 cá nhân 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10/21 cá nhân được xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Đối với đơn vị sự nghiệp: 09/11 đơn vị được xếp loại Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; 01/11 đơn vị được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

01/11 đơn vị được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ; Đối với người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp: 7/8 cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1/8 cá nhân 

được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 

- Năm 2018: Thực hiện Quyết định số 32-QĐi/TU ngày 07/12/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

các Quyết định về đánh giá xếp loại cơ quan, người đứng đầu các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, đánh giá xếp loại UBND các huyện, thành phố và đánh 

giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố đảm bảo tỷ lệ không quá 20% cơ quan, đơn vị, cán bộ, lãnh đạo 

quản lý được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

- Năm 2019: Đối với cơ quan hành chính: Xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ: 04/20 cơ quan; Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16/20 cơ quan. Đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính: Xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ: 2/8 đơn vị; Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6/8 đơn vị; Đối với 

UBND các huyện, thành phố: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2/9 đơn vị; 

Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 7/9 đơn vị; Đối với Thủ trưởng các cơ quan 

hành chính: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 04/20 cá nhân; Xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ: 16/20 cá nhân; Đối với người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp 

công lập, Quỹ tài chính: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2/5 cá nhân; Xếp 

loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 3/5 cá nhân; Đối với Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2/9 cá nhân; Xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ: 7/9 cá nhân. 
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4.2 Về kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ khi thực hiện Đề án 18-ĐA/TU 

đến nay: Sở Nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn 

giảm 189 đơn vị, đầu mối (trong đó 33 đơn vị, đầu mối hành chính, 156 đơn vị, 

đầu mối đơn vị sự nghiệp), cụ thể: 

- Đối với tổ chức hành chính: Giảm 33 đơn vị, đầu mối, trong đó giảm 01 sở 

do thực hiện hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; Đối với Chi cục và 

tương đương, giảm 04 đầu mối; Đối với Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 

HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành: giảm 19 phòng; Đối với phòng chuyên môn cấp 

huyện, giảm 09 phòng chuyên môn cấp huyện do giải thể 09 Phòng Y tế cấp 

huyện. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: giảm 08 đơn vị, đầu mối đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, giảm 85 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, 

(trong đó giảm 16 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành; giảm 27 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc đơn vị, 42 phòng, đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, 

ngành); giảm 63 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thành phố. 

5. Phối hợp xây dựng quy định cụ thể về luân chuyển, thay thế cán bộ 

lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị có tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng lãng 

phí có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín giảm 

sút, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.  

Sở Nội vụ đã phối hợp với với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng và trình 

Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21- QĐ/TU ngày 21/11/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai 

về luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.  

Trên cơ sở Quy định 21- QĐ/TU của Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ đã tham mưu cho 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức biệt phái, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 

17/02/2020 Sở Nội vụ đã có văn bản số 107/SNV-CCVC về việc thực hiện Nghị 

quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề nghị các sở, ban, 

ngành, các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn 

cứ Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Việc triển khai thực 

hiện phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, thời gian hưởng và chính sách áp 

dụng theo đúng quy định; Thực hiện báo cáo việc triển khai thực  hiện Nghị quyết 

số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, tổng hợp danh sách cán 

bộ, công chức, viên chức luân chuyển, biệt phái gửi Sở Nội vụ theo dõi; định kỳ 

hàng năm báo cáo đánh giá công tác biệt phái, luân chuyển, tổng hợp danh sách và 

kinh phí thực hiện gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Thí điểm tiến tới mở rộng thi tuyển công khai một số chức danh cán 

bộ quản lý;  

a) Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thi 

tuyển lãnh đạo, quản lý: Thông báo Kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của 
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Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp 

vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW, ngày 16/01/2017 của Văn 

phòng Trung ương về việc “Triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách 

tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 2424/BNV-

CCVC, ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn thực hiện Đề án thí 

điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Theo 

đó, tỉnh Lào Cai là một trong số 22 địa phương được Trung ương lựa chọn thực 

hiện thí điểm đề án đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng; ngày 

01/8/2017 Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ra Thông báo số 1457-TB/TU về việc 

tổ chức đi học tập, nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn 

lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở tại một số tỉnh, thành phố. 

Sau khi học tập, nghiên cứu tại một số tỉnh, thành phố, căn cứ các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương về thi tuyển lãnh đạo, quản lý và tình hình thực tế tại 

địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 22-ĐA/TU, 

ngày 03/11/2017 “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp 

phòng tỉnh Lào Cai”; đồng thời thống nhất chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo nguyên tắc: Đối với các trường hợp 

được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ cao hơn thì phải thực hiện quy trình thi tuyển; 

trường hợp không thi tuyển phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể; 

không thực hiện thi tuyển đối với các chức vụ bầu cử, các chức danh được xác 

định là cán bộ theo quy định của Luật cán bộ, công chức hay trường hợp phân 

công cấp ủy viên đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý theo yêu cầu nhiệm 

vụ, các trường hợp luân chuyển điều động từ các vị trí chức danh lãnh đạo quản lý 

tới các vị trí, chức danh khác tương đương hoặc khi xem xét bổ nhiệm lại. Căn cứ 

Đề án số 22-ĐA/TU và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh ban hành văn bản số 105-CV/BCS, ngày 24/11/2017 về việc xây dựng 

kế hoạch, thực hiện “Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý 

cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”, Kế hoạch số 111-KH/BCS, ngày 08/12/2017 về 

việc xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện UBND 

tỉnh quản lý. 

b) Kết quả thực hiện: Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

Lào Cai đã chỉ đạo, tổ chức, thực hiện 18 cuộc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh 

đạo, quản lý gồm: 01 chức danh thuộc diện UBND tỉnh quản lý và 17 chức danh 

thuộc diện cơ quan, đơn vị quản lý, cụ thể các năm như sau: 

+ Năm 2017: Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào 

Cai đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện 03 cuộc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, 

quản lý gồm: 01 chức danh thuộc diện UBND tỉnh quản lý và 02 chức danh thuộc 

diện cơ quan, đơn vị quản lý (Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm 

hàng hóa tỉnh Lào Cai thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, Phòng 

quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc cơ quan Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Lào Cai; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát). 

+ Năm 2018: Căn cứ văn bản số 105-CV/BCS, ngày 24/11/2017 của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, thực hiện “Đề án thí điểm 
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đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”, các cơ 

quan, đơn vị đã thực hiện thí điểm thi tuyển 06 chức danh thuộc diện cơ quan, đơn 

vị quản lý (Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, trực thuộc Chi 

cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên; Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND 

huyện Bảo Yên; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện SaPa; 

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện Băn Bàn; Trưởng 

phòng Tổ chức hành chính thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên). 

- Năm 2019: Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thí điểm thi tuyển 09 chức 

danh thuộc diện cơ quan, đơn vị quản lý (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Mường Khương; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương;  

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Khương; Trưởng phòng Tổng 

hợp, Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai thuộc Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng; Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn giám sát 

và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; 

Trưởng phòng Thẩm tra, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, trực thuộc 

Chi cục Giám định chất lượng xây dựng, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Giám định chất lượng xây 

dựng, trực thuộc Chi cục Giám định chất lượng xây dựng, Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng; Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh Lào Cai; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai. 

6. Xây dựng, ban hành quy định về việc khen thưởng các cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng. 

Thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh 

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng người dũng cảm tố 

cáo, phát hiện hành vi tham nhũng,lãng phí và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, 

đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Căn cứ Đề án số 18-ĐA/TU và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-

BNV ngày 16/3/2015 quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong việc tố cáo tham nhũng, Sở Nội vụ đã dự thảo nội dung văn bản trình UBND 

tỉnh hướng dẫn khen thưởng người dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham 

nhũng, lãng phí. Sau khi có ý kiến tham gia của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra 

tỉnh, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn. Ngày 16/3/2018 UBND 

tỉnh đã ban hành văn bản số 961/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Thông tư 

liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 quy định về khen thưởng 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng. Trong quá trình thực 

hiện các quy định, đến nay chưa phát hiện vụ việc tố cáo về tham nhũng cho nên 

chưa có cá nhân được khen thưởng theo quy định. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 
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Sở Nội vụ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, 

sự giám sát của HĐND tỉnh, với chức trách nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ luôn 

xác định rõ công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng. Trong nội bộ, chỉ đạo triển khai thực hiện công khai, minh bạch hoạt động 

của cơ quan, ứng dụng hiệu quả các phần mềm CNTT trong xử lý công việc; Công 

tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen 

thưởng, tuyển dụng.... trong nội bộ được tiến hành công khai theo đúng quy định 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ 

trên địa bàn  tỉnh.  

Thực hiện Đề án số 18- ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 

“Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2016-2020” Sở Nội vụ với chức năng nhiệm vụ được giao, là cơ 

quan tham mưu giúp việc về công tác cán bộ, Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý CB, CC, VC, 

nghiêm túc triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở. 

Đồng thời ban hành hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc xây dựng kế 

hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị; đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện việc định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác đối với CB, CC, VC.... 

Việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 

cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết 

quả tích cực. Việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý đã góp phần tạo động 

lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi công chức; góp phần 

phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo bước 

đột phá trong công tác cán bộ. Công tác thi tuyển đảm bảo được tính cạnh tranh, 

công khai minh bạch, dân chủ đã hạn chế được tình trạng tiêu cực trong công tác 

cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tình trạng cục bộ tại cơ quan, bè phái 

trong công tác tổ chức cán bộ. Với những kết quả bước đầu thực hiện đề án thí 

điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, có thể khẳng định đây là một chủ 

trương đúng, đổi mới một bước quy trình lựa chọn để bổ nhiệm cán bộ, bảo đảm 

nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai, từng bước nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã chủ động tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện công tác nội vụ và các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra hàng năm đạt 100% kế hoạch, theo dõi 

tình hình thực hiện kết luận sau thanh tra, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn 

chế. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn 

về công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức cũng như việc thực hiện 

quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy biên chế hoạt động hiệu lực 

hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương góp 
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phần công khai minh bạch các hoạt động công vụ và vai trò giám sát của nhân dân 

đối với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

- Việc cập nhật thông tin, tài liệu; lưu trữ hồ sơ công việc của các cơ quan 

đơn vị chưa đảm bảo kịp thời, đầy đủ ảnh hưởng đến tiến độ và việc thu thập, xác 

minh tài liệu trong quá trình thanh tra, kiểm tra; Một số cơ quan, đơn vị chưa thực 

hiện triệt để việc chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh kế toán. Chưa 

thường xuyên luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý công tác tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 

- Công tác thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ, 

chính xác, kịp thời theo quy định. Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản 

lý còn gặp nhiều lúng túng, quá trình tổ chức thi tuyển còn mang tính chất vừa học 

vừa làm nên mất rất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị. Việc tổ chức thi tuyển 

chức danh công chức lãnh đạo, quản lý hiện đang còn ở mức độ “thí điểm”, cách 

thức thi tuyển hiện nay cũng chưa thật sự tối ưu. Theo quy định tại công văn số 

2424/BNV-CCVC, ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ thì kết quả điểm thi trình bày 

Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi 

tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng 

số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình 

cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành 

viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự 

tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại; nếu quy định 

như vậy vẫn có thể xảy ra tiêu cực trong chấm thi và có thể kết quả thi không phản 

ánh thực thế (vì giám khảo chấm chênh lệch 19% kết quả vẫn được công nhận). 

Trong quá trình thi tuyển, các cơ quan, đơn vị chưa có sự thu hút nhiều ứng viên 

tham gia, nhiều công chức e ngại dự thi. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho 

người dân hiểu biết và tham gia giám sát có hiệu quả đối với hoạt động của bộ 

máy hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh đến cơ sở. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với CB, CCVC; Triển 

khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; 

Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp; tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra trực tiếp.  

- Về Quy định không thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 

những người là cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Trong thực tế 

xẩy ra vướng mắc đối với những người là Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

đồng thời là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện. Bởi vì, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, quy định: người 

đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp tỉnh, cấp huyện phải là thành 
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viên UBNDvà do HĐND cùng cấp bầu. Vì vậy, việc thi tuyển chức danh thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và bổ nhiệm 

vào vị trí đó sẽ gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện vì họ chưa được HĐND 

cùng cấp bầu. Tương tự, đối với trường hợp viên chức đăng ký thi tuyển vào vị trí 

việc làm công chức nếu trúng tuyển, trước khi bổ nhiệm phải được xét chuyển từ 

viên chức sang công chức và phải thông qua kiểm tra, sát hạch theo quy định. Nếu 

không đủ điều kiện xét chuyển từ viên chức sang công chức thì không thể bổ 

nhiệm được. 

- Cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền một cách sâu rộng để xóa bỏ 

tâm lý e ngại thi tuyển của công chức cùng với việc mở rộng điều kiện, cơ hội cho 

những người có năng lực, phẩm chất có nhu cầu thi tuyển để thu hút nhiều ứng 

viên tham gia; 

- Đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi Điểm đ, Khoản 3, Mục IV Công văn số 

2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí 

điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng như 

sau; “trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch 

(cao hơn hoặc thấp hơn) từ 10% trở lên so với điểm trung bình…” 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN. Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai không thụ hưởng 

kinh phí được phân bổ từ Đề án. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020-2025 

-  Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về PCTN, thực hiện kết luận Hội nghị TW5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phố biến giáo dục về PCTN gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của TW và của 

tỉnh về công tác phong chống tham nhũng lãng phí.  

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là trong 

công tác chuyển đổi vị trí công tác, điều động, luân chuyển cán bộ, thực hiện 

nghiêm túc đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử với người dân, tổ chức. Xác định 

nhiệm vụ phòng chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu, 

thực hiện thường xuyên. 

- Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ. Tiếp tục tham mưu, triển khai xây dựng đội 

ngũ CB, CC, VC theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hợp lý về cơ cấu gắn với vị 

trí việc làm. Tổ chức thực hiện tốt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tại 

các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tăng cường, thực hiện tốt quy định xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.  

https://snvlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=88873&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://snvlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=88873&t=2&vaitro=0&XLC=-1


16 

 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, 

quản lý; bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý sau khi 

trúng tuyển, đặc biệt là đối với những công chức trẻ. 

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các cơ quan 

hành chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức triển khai có kết quả các 

quy định của Đảng về giám sát, kiểm soát chặt chẽ cán bộ, đảng viên việc thực thi 

công vụ nhằm ngăn ngừa tham nhũng; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, 

kiểm tra công vụ thuộc lĩnh vực ngành nội vụ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên 

truyền, thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng, chống tham nhũng.  

- Tiếp tục tham mưu, tổ chức nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên 

dương, khen thưởng người dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng 

phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU của BCH 

Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” và phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Sở Nội vụ báo cáo để Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, chi cục (P/H); 
- Lưu: VT, HSĐT(N). 

GIÁM ĐỐC 
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