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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

 
 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Kế hoạch 8136/KH-BKHĐT 

ngày 01/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 

186/KH-TCTK ngày 26/11/2019 của Tổng cục Thống kê về việc tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; 

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả Thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” như sau: 

PHẦN 1.  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT 

1. Tình hình quán triệt và việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 

của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 8136/KH-BKHĐT ngày 01/11/2019 và 

Kế hoạch số 186/KH-TCTK ngày 26/11/2019 của TCTK. 

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 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; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng; 

- Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ, Kế hoạch số 8136/KH-BKHĐT ngày 01/11/2019 về việc “Tuyên truyền, phổ 
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biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch số 186/KH-TCTK ngày 26/11/2019 về triển 

khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-2021” của Tổng cục Thống kê. Quyết định số: 6510/QĐ-

UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thực hiện Kế hoạch 

của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành và tổ 

chức triển khai Đề án. Cục Thống kê tỉnh giao bộ phận Thanh tra - phòng Thống 

kê Tổng hợp chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án thông qua các 

Chương trình hành động phòng chống tham nhũng các năm 2019, 2020, 2021 của 

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đến từng cán bộ, công chức và người lao động trong 

toàn ngành. 

2. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch 

Việc triển khai thực hiện  Kế hoạch số 186/KH-TCTK ngày 26/11/2019 của 

TCTK tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Thống 

kê tỉnh Nghệ An. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập 

đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nhiều văn bản khác gắn liền việc tổ chức 

triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ của địa 

phương. 

3. Công tác tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2019 - 

2021 theo Kế hoạch số 186/KH-TCTK ngày 26/11/2019 của TCTK: Chưa triển khai. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền hằng năm và cho cả giai đoạn: 

Không có. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung 

1.1. Tổ chức, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); đội ngũ giáo viên, 

giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. 
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Cục Thống kê tỉnh Nghệ An không có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật về phòng chống tham nhũng. Số công chức làm công tác phòng 

chống tham nhũng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An được giao cho 01 đồng chí phụ 

trách lĩnh vực thanh tra chủ trì triển khai thực hiện, dưới sự phối hợp với Lãnh 

đạo các phòng, các Chi cục Thống kê cấp huyện, các cán bộ, công chức tham gia 

giám sát, điều tra các cuộc điều tra. 

1.2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài, tranh ảnh 

cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN; hoạt động tuyên truyền thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, qua báo chí 

Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin 

đại chúng là 10 bài. Chủ yếu tập trung vào nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trong đó, tập 

trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức 

liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, 

chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về PCTN; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động 

trong PCTN; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm 

chính; Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ 

đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính. 

1.3. Truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm 

chính thông qua các hoạt động 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đao đức liêm chính 

thông qua toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu 

Luật phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ phát động ... Đến hết năm 

2021, có 100% người lao động tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê 

cấp huyện; Chi cục Thống kê thành phố và Chi cục Thống kê khu vực được tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.  

1.4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu 

trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính 

Không có phát sinh. 

1.5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo 

đức liêm chính 
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 Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã phát động toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động trong toàn ngành tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động ngày 25/8/2021. Nội dung 

thi là kiến thức pháp luật về PCTN, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện 

và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong PCTN, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCTN…, kết 

quả đã có 50 bài dự thi với chất lượng tốt. 

1.6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn 

phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính 

Không có phát sinh. 

1.7. Việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

PCTN  

Không có phát sinh. 

1.8. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật 

PCTN và đạo đức liêm chính tại cơ quan, đơn vị 

 Không có phát sinh. 

1.9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của đơn vị 

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được kết hợp qua 

nhiều hình thức như: thông qua các kỳ tập huấn nghiệp vụ; hội nghị cán bộ công 

chức; tổng kết ngành (tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật PCTN, tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, luật phòng chống tham nhũng thông qua lồng 

ghép trong các cuộc tập huấn điều tra, tổng điều tra cụ thể từ năm 2019-2021 đã 

tổ chức 6 lớp, gồm có 421 người tham dự); tuyên truyền qua cổng thông tin  điện 

tử của UBND tỉnh; Cổng thông tin điện tử của ngành; bảng Led Cục Thống kê 

tỉnh (41 tin bài về phòng chống tham nhũng ); tăng cường các bài viết, đăng tin 

liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

Đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra; kiểm tra, giám sát do bộ phận 

Thanh tra - phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An thực hiện. 

1.10. Hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

PCTN thông qua các hoạt động chuyên môn, qua công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát 
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Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát được cục Thống kê tỉnh Nghệ An quan 

tâm, từng bước nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Qua hoạt động, thanh tra, kiểm 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các vụ việc tiêu cực, sai phạm, 

tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của của pháp 

luật, có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được cán bộ, công chức 

và người lao động toàn nghành đồng tình ủng hộ. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao  

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt 

động của đơn vị 

- Công khai định mức, dự toán kinh phí được cấp trên giao, phân bổ dự toán 

và quyết toán được duyệt tại cơ quan Cục và các Chi cục Thống kê cấp huyện. Số cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực  hiện các quy định về công khai, minh 

bạch (gồm 24 đơn vị); 

+ Bảo đảm các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước như: Chế độ chi 

trả, thanh toán các khoản chi cho người lao động; chế độ công tác phí, hội nghị; 

chế độ thanh toán về thông tin liên lạc, điện, điện thoại, xăng dầu, văn phòng 

phẩm; sử dụng xe phục vụ công tác và các khoản chi cho hoạt động thường xuyên 

của Cục; 

+ Công khai toàn bộ các hoạt động của cơ quan, giám sát việc thực hiện pháp 

luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở của Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị cán bộ, 

công chức đầu năm; 

+ Công khai việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, luân 

chuyển, điều động cán bộ… đến các Phòng Cục, Chi cục Thống kê cấp huyện;   

+ Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập và minh bạch về tài sản 

thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh 

bạch tài sản và thu nhập. 

+ Quản lý, sử dụng điện, nước với tinh thần tiết kiệm và tự giác thực hiện;  

+ Quản lý, sử dụng văn phòng phẩm (VPP), sách, báo, tạp chí, phô tô tài liệu: 

Mua sắm, sử dụng VPP, sách, báo, tạp chí tiết kiệm, xuất phát từ nhu cầu công việc. 

Thực hiện đúng Quy chế sử dụng VPP của cơ quan; 

+ Tổ chức hội nghị: Các buổi tập huấn được lập kế hoạch, có dự trù kinh phí, 

nội dung thiết thực, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; 

+ Cử cán bộ, công chức đi công tác theo đúng thành phần và nội dung công 

việc. Việc thanh toán chế độ đi công tác thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và 

chế độ Nhà nước quy định, đảm bảo tính dân chủ, công bằng; 
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- Thực hiện bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác; 

- Thực hiện tốt quy định về phòng chống tham nhũng, không có công chức  và 

người lao động  phạm các điều cấm trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

2.2. Việc xây dựng và thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

trong đơn vị 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, tiêu chuẩn 

định mức trong việc quản lý tài sản và sử dụng tài sản công của Tổng cục Thống kê 

đã được ban hành; 

-Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Chi cục Thống kê cấp huyện 

thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục; 

- Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí các năm. 

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người 

lao động, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

- Tiếp tục phổ biến và quán triệt thực hiện  các quy định về văn hoá công sở  

và quy tắc ứng xử đối với đội ngũ công chức và người lao động  thuộc Ngành Thống kê; 

- Thường xuyên chấn chỉnh tác phong làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật của 

công chức và người lao động; 

- Trong các năm 2019 -2021 không có trường hợp nào bị phát hiện và xử lý vi 

phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

2.4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, người lao động, 

người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị 

- Việc tuyển dụng công chức, người lao động trong Ngành phải căn cứ vào chỉ 

tiêu biên chế được Tổng cục Thống kê phê duyệt, bảo đảm công khai minh bạch theo 

đúng quy định của Nhà nước và Tổng cục về tuyển dụng công chức, người lao động; 

- Việc bố trí, sử dụng công chức, người lao động phải căn cứ vào yêu cầu công 

việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, 

điều kiện đối với ngạch, chức danh quy định; 

- Việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo được thực hiện theo quy định, phù hợp 

với nội dung quy hoạch và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị; Công  khai 

quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quy chế khen thưởng và các kế hoạch 

trọng tâm của Cục. 
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2.5. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong PCTN 

+ Bản thân người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và chịu trách nhiệm về tình trạng lãng phí trong 

cơ quan đơn vị mình; 

+ Đến nay, chưa có trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị nào trong Cục 

Thống kê tỉnh Nghệ An bị xem xét, xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng 

trong đơn vị mình. 

2.6. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống 

tham nhũng 

Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng  định kỳ quý và năm của Cục thống kê tỉnh Nghệ An dựa theo căn cứ thông tư 

số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo 

cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng; Công văn số 336/TCTK-PCTT ngày 22/3/2018 của Vụ Pháp chế - 

Thanh tra, Tổng cục Thống kê  về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra  hàng 

năm; Chế độ báo cáo công tác pháp chế, thanh tra thống kê và Công văn số 

1345/QĐ-TCTK, ngày 16/9/2019 của Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch 

công tác và điểm thi đua năm 2020. 

2.7. Việc cải cách thủ tục hành chính 

Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm 

của cục Thống kê tỉnh Nghệ An, năm 2021 tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu các đơn vị thuộc Cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn 

thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, 

nhiệm vụ cải cách hành chính, đưa nội dung, kết quả thực hiện cải cách hành chính 

vào nội họp định kỳ của Cục, các chi cục Thống kê cấp huyện; lồng ghép nhiệm vụ 

cải cách hành chính với các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Việc cải cách thủ tục 

hành chính của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An được thể hiện qua: 

  + Báo cáo thống kê được gửi qua Email, Eoffice và phần mềm quản lý công 

việc thay cho hình thức bản giấy đã tiết kiệm thời gian, chi phí cho toàn ngành; 

  + Hoạt động phổ biến thông tin thống kê được Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, đến mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê 

bằng nhiều hình thức: Trang thông tin điện tử của Cục, bảng LED, các ấn phẩm 

thống kê do Cục Thống kê phát hành, họp báo công bố số liệu, các tạp chí….; 

   + Hiện nay hầu hết các cuộc điều tra Thống kê áp dụng bằng hình thức điều 

tra Capi và phiếu điện tử Webform, giúp cho công tác thu thập nhanh chóng, đồng 

thời có thể kiểm tra logic ngay trong quá trình phỏng vấn; Ứng dụng CNTT và 
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truyền thông vào công tác thống kê ở địa phương; ứng dụng phần mềm truyền đưa 

dữ liệu và báo cáo thống kê về Tổng cục Thống kê thông qua mạng điện tử của 

ngành và các báo cáo thống kê đối với hệ thống thống kê tập trung đã đi vào nền nếp. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá hiệu quả và thực hiện Kế hoạch. 

1.1. Đánh giá về tác động, chuyển biến về nhận thức và hành vi của các đối 

tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. 

Trong những năm qua, công tác TTPBGD pháp luật về PCTN của Cục 

Thống kê tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và 

hành động. Toàn thể Cán bộ, công chức và người lao động cơ bản có ý thức rèn 

luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước, tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động về nguy cơ, tác hại của tham nhũng đối với việc giữ vững an ninh 

chính trị, ổn định đất nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tầm quan trọng 

cũng như những khó khăn của cuộc đấu tranh PCTN; tạo không khí tích cực, củng 

cố niềm tin của cán bộ, công chức và người lao động đối với sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và quyết tâm PCTN của Đảng ta. Từ 

đó, nhận thức rõ hơn đấu tranh PCTN là cuộc chiến liên tục, lâu dài, quyết liệt mà 

mỗi người dù ở vị trí công tác nào đều cần góp sức mình để phòng, chống và đẩy 

lùi tham nhũng.  

1.2. Kết quả thực hiện mục tiêu của Kế hoạch và các nhiệm vụ được giao tại 

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng được Cục Thống kê tỉnh Nghệ An triển 

khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật về 

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

lối sống của cán bộ, đảng viên. Góp phần nâng cao nhận thức và hành  động của toàn 

thể công chức và người lao động từ đó dần từng bước tạo sự chuyển biến tích cực 

trong nhận thức và hành động về PCTN trong toàn ngành. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra công tác PCTN; thực hiện có hiệu quả các  giải 

pháp phòng ngừa. Do vậy không có đơn thư nào liên quan đến hành vi tham nhũng và 

không xảy ra vụ việc tham nhũng trong phạm vi toàn ngành Thống kê tỉnh Nghệ An. 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, tồn tại 

- Về thể chế, chính sách; về nhận thức, công tác phối hợp, tổ chức chỉ đạo, 

hướng dẫn, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch. 
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+ Việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

vào thực tế các đơn vị, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác 

phòng, chống tham nhũng chưa rõ nét, chưa tạo nên sức mạnh tổng hợp để việc 

phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn. 

+ Công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng ở một số đơn vị, cơ sở chưa đạt yêu cầu, chất lượng kiểm tra, thanh tra chưa 

sâu; khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị chưa cao.  

+ Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng (Thanh tra, Công an, Tòa án, Viện 

kiểm sát) về cung cấp thông tin và tiến độ xử lý tham nhũng có vụ chưa đạt yêu cầu. 

- Về nguồn lực, các điều kiện đảm bảo để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm 

vụ, nhất là kinh phí (ghi rõ kinh phí đã cấp cho việc thực hiện Kế hoạch, nguồn kinh 

phí cấp hoặc hỗ trợ). 

+ Hiện nay, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác “Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng chống tham nhũng” không có, nên Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

và Chi cục Thống kê cấp huyện đều khó khăn trong công tác tuyên truyền. Công tác 

tuyên truyền phổ biến luật chủ yếu được lồng ghép vào các cuộc tập huấn điều tra 

định kỳ, tập huấn Tổng điều tra, tổng kết ngành...hay hội nghị cán bộ công chức. 

- Vướng mắc trong cách thức tổ chức thực hiện Kế hoạch: Không  

- Những tồn tại, khó khăn khác: Không 

2.2. Nguyên nhân của khó khăn, tồn tại 

- Nguyên nhân chủ quan. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chưa sâu rộng 

nên chưa đến được hầu hết các tầng lớp nhân dân; chưa phát huy hết vai trò, trách 

nhiệm của xã hội và nhân dân trong PCTN; một số nơi có tình trạng những việc làm 

đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không 

được phê phán, xử lý nghiêm minh.  

- Một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện công tác PCTN. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê 

bình ở nhiều nơi bị buông lỏng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật Nhà nước, ở một số nơi chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không 

nghiêm, còn có biểu hiện nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ. 

- Nguyên nhân khách quan. 

- Thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn 

sơ hở, bất cập, thương xuyên thay đổi, còn chồng chéo, mâu thuẩn; chưa minh bạch, 
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chưa xóa bỏ được cơ chế "xin, cho", làm nảy sinh tham nhũng, nhất là trên lĩnh vực 

quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý vốn,...   

- Nhiều quy định của Luật PCTN và các văn bản dưới luật khi triển khai trong 

thực tiễn đã bộc lộ hạn chế như việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức; xử lý 

trách nhiệm người đứng đầu còn vướng mắc, chưa nghiêm; chuyển đổi vị trí công tác 

thiếu tính khả thi; ... 

3. Bài học Kinh nghiệm 

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021 là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài; phải gắn tuyên truyền, đấu tranh 

PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, người 

lao động trong toàn ngành. 

- Phải kết hợp giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời 

các biểu hiện của hành vi tham nhũng. 

- Phải tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tận gốc các 

hành vi tham nhũng. 

 

PHẦN 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng 

 - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 

2021” và Kế hoạch số 186/KH-TCTK ngày 26/11/2019 của Tổng cục Thống kê về 

việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến. 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các Chi cục Thống kê cấp huyện, 

thành phố và Chi cục Thống kê khu vực trong thực hiện Đề án; kịp thời khắc phục 

các khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện; 

kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án. 
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- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng 

kết việc thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Tổng cục Thống kê. 

- Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 186/KH-TCTK ngày 

26/11/2019 của Tổng cục Thống kê về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, trong đó chú trọng nâng cao 

chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về PCTN trong CBCC bằng nhiều hình thức phù hợp như: thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ; hội nghị 

cán bộ, công chức, thông qua các cuộc họp, tập huấn, tổng kết, tọa đàm, diễn đàn, 

nói chuyện chuyên đề có chủ đề về công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng; 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trang thông tin điện tử của Cục. Photo các văn bản có liên quan đến toàn 

thể đảng viên, công chức, người lao động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng 

các phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm 

triển khai thực hiện,… 

- Chú trọng thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt 

động, các quy trình xử lý công việc của cơ quan theo quy định và thực hiện công 

khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động đang công 

tác tại Sở. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp 

thời theo quy định. 

- Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PCTN; Đẩy mạnh công 

tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình 

nghiệp vụ. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện 

chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, 

kiểm tra; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác tuyển 

chọn, quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn 

chính trị, thủ tục, nguyên tắc quy định. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có vi phạm. 
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II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

- Tổng Cục Thống kê hướng dẫn, tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, 

cập nhật chính sách về phòng chống tham nhũng cho cán bộ làm công tác phòng 

chống tham nhũng và biểu dương người tốt việc tốt trong phòng chống tham nhũng 

theo Đề án. 

 - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền. Chú trọng kết hợp với tuyên 

truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

PCTN. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng 

nhiều hình thức khác nhau: tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng, 

thi viết bài, thi sân khấu, thi báo cáo viên giỏi ... qua đó không chỉ nâng cao kiến 

thức pháp luật cho người dự thi mà còn là môi trường học tập để cả người xem tự 

cập nhật kiến thức pháp luật có hiệu quả. 

- Tổng Cục Thống kê cần tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho Cục Thống kê các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm hoàn thành các mục tiêu, tỷ lệ theo Kế 

hoạch của Tổng Cục đề ra. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Cục Thống kê 

tỉnh Nghệ An kính báo cáo Vụ Pháp chế & Thanh tra, Tổng cục Thống kê và Thanh 

tra tỉnh Nghệ An tổng hợp./. 

 
   

Nơi nhận: 

- Vụ PCTT-TCTK (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c) 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT,T.tra. 

K/T. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

Thái Bá Minh 
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