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BÁO CÁO 

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 

 

Thực hiện 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, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 380/TTr-PCTN của Thanh tra 

tỉnh Nam Định về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (số 

liệu báo cáo đến 31/10/2022) như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

phạm vi trách nhiệm của ngành. 

a) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, 

chống tham nhũng: Trong kỳ báo cáo Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 

133/KH-STP ngày 11/2/2022 về “Nhiệm vụ công tác  phòng, chống tham nhũng 

năm 2022” và quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị. Thực hiện chức năng nhiệm vụ giúp UBND tỉnh 

trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản, sở Tư pháp ban hành 46 văn bản 

góp ý và 41 văn bản thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

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

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2022, trong đó nhấn mạnh trọng tâm triển khai tuyên 

truyền Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản mới ban hành. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn cho 151 

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 03 Hội 

nghị tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh Nam Định theo cụm tại: huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, thành phố 

Nam Định cho hơn 500 đại biểu; 02 Hội nghị tập huấn về công tác tư pháp, hộ 
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tịch cho 226 cán bộ tư pháp, hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 hội 

nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh theo 

hình thức trực tiếp và trực tuyến cho trên 3300 đại biểu; Phối hợp cùng Bộ Tư 

pháp tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn dướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, 

cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 276 đại biểu cấp huyện, cấp xã; Tổ 

chức thành công chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp Luật Việt Nam năm 

2022 tại cơ sở gồm các hoạt động nổi bật sau: lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm Ngày 

pháp luật Việt Nam (06/11/2012-06/11/2022); Trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã 

Hải Lý và hoạt động ra quân làm sạch môi trường biển tại xã Hải Lý huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định thu hút trên 750 người tham gia. Các Hội nghị đều lồng 

ghép việc tuyên truyền những quy định của luật và các chỉ đạo của các cơ quan 

Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. In ấn và phát miễn phí 

3000 bản tin tư pháp cho 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh. Trong bản tin có nội dung tuyền truyền, giới thiệu Nghị định 

134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng và các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, 

địa phương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Đối với phạm vi của sở, thông qua hệ thống quản lý phần mềm văn bản, 

tại các cuộc họp giao ban hàng tháng và báo cáo kết quả công tác hàng tuần, Sở 

Tư pháp đã triển khai đầy đủ đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy 

định của luật và các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng đến toàn thể lãnh đạo và công chức, viên chức trong 

cơ quan.  

c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

trong công tác phòng, chống tham nhũng:   

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Quyết định 401/QĐ-STP 

ngày 10/5/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra sở và 

các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Quyết định 358/QĐ-STP ngày 

28/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho Giám đốc và các Phó giám 

đốc Sở.  

d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng và triển khai thực 

hiện các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 

theo Kế 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

và Kế hoạch 133/KH-STP ngày 11/2/2022 của Sở Tư pháp về “Nhiệm vụ công  
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tác  phòng, chống tham nhũng năm 2022” để thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương. 

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

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Sở Tư pháp đã thực hiện công khai, minh bạch 

toàn bộ các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cổng thông tin điện tử 

của Sở Tư pháp và tại các hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị giao ban hàng 

tháng, quý của cơ quan. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức,                

tiêu chuẩn: Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản 

về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện 

các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn đã được ban hành. 

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: không có. 

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử theo Chị thị 26/CT-TTg ngày 

05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 

09/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo 

đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định. 

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Chuyển đổi vị trí công tác đối với 01 công chức lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng.1 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập theo 

đúng quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản: Không có 

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

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

quản lý, phụ trách: không có 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Xây dựng và triển khai thực hiện 

các Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch hoạt động rà soát, kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2022 và Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2022 theo đó tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành kiểm tra 

cải cách hành chính mà tập trung vào cải cách thủ tục hành chính đảm bảo 100% 

các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở Tư pháp thực hiện được công khai, 

minh bạch, đúng trình tự, đúng thời hạn. 

                                           
1 Đồng chí Trần Viết Mạnh - Trưởng phòng  Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật được điều động và bổ 

nhiệm Chánh thanh tra Sở từ ngày 01/10/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-26-ct-ttg-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-2016-321231.aspx
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h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2022 đến nay toàn bộ hoạt động chỉ đạo, điều 

hành được thực hiện trên hệ thống quản lý phần mềm văn bản và trên trục liên 

thông văn bản quốc gia theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ. Thực hiện ứng 

dụng công nghệ tin học trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, 

kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Hiện 

nay 100% cán bộ, công chức, viên chức của sở Tư pháp thực hiện trả lương và 

các khoản chi cá nhân qua tài khoản. 

k) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: không 

có. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa 

phương: không có. 

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

nhũng qua hoạt động thanh tra: không có. 

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham 

nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có. 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo 

dõi, quản lý của sở Tư pháp: Không có. 

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không 

có. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng  

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:  

Thực hiện theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tư pháp  

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không có  

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 

nhũng 

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính 

trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, 

đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng: không có. 



5 

 

  

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - 

nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể 

khác trong phòng, chống tham nhũng: không có. 

c) Các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng: không có. 

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2022 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng: (thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền cấp trên) 

a) Công tác chỉ đạo, triển khai, cụ thể hoá, kiểm tra, đôn đốc việc                  

thực hiện: Không có 

b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao trong chiến lược quốc gia và kế hoạch thực thi Công ước: 

Không có 

c). Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà bộ, ngành, địa phương đã đề 

ra trong kế hoạch của mình nhằm thực thi Chiến lược, Công ước: Không có 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

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

nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của sở Tư pháp: Trong kỳ báo 

cáo, Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

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

kỳ năm trước đã thực hiện có hiệu quả hơn, dần đi vào chuyên sâu chuyên sâu 

trong từng hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

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

tham nhũng: hoàn thành nhiệm vụ. 

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

phòng, chống tham nhũng: Các quy định của pháp luật còn có mâu thuẫn, chồng 

chéo do đó gây khó khăn trong việc phát hiện tham nhũng và xử lý tham nhũng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện luật phòng 

chống tham nhũng năm 2018 theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch 

của Sở Tư pháp đã ban hành. Tiếp tục tuyên tuyền các chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Bám sát và triển khai đồng bộ, có hiệu 

quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chỉ 

đạo của cơ quan có thẩm quyền cấp trên. 
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2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chế độ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát cải cách thủ tục hành chính, 

công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

3. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra: Đảm bảo các cuộc thanh tra, 

kiểm tra đúng trình tự, quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng các cuộc 

thanh tra, kiểm tra. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở 

Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Nam Định; 

- Đ/c Giám đốc (để b/c) 

- Cổng thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, TTr 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lý 
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