
       ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH  
                              *                                   Phan Thiết, ngày  15 tháng 11 năm 2016 

        Số  201 - BC/ĐUK  
 

 BÁO CÁO 
tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí  

năm 2016 
----- 

 Thực hiện Công văn số 450-CV/TU, ngày 01/11/2016 của Thường trực 
Tỉnh ủy “về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 
2016”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo như sau:  

 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 54 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 29 chi 
bộ cơ sở và 25 đảng bộ cơ sở (trong đó có 05 Đảng bộ bộ phận và 166 chi bộ 
trực thuộc) với tổng số 2.789 đảng viên. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã 
tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khá nghiêm túc công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí năm 2016.  

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016 

 1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, 
chống tham nhũng  

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ đã 
phối hợp với lãnh đạo các sở, ban, ngành ban hành Kế hoạch thực hiện Kế 
hoạch số 06-KH/TU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW 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; báo cáo tổng 
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) và CTHĐ số 02 của Tỉnh ủy 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí”. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối duy trì thực hiện 
định kỳ nghe Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp xử lý các đảng viên 
vi phạm. Các tổ chức đảng trực thuộc duy trì thực hiện việc kiểm điểm, đánh 
giá công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác phòng, chống 
tham nhũng  

Cấp ủy các chi, đảng bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục 
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
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Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

Hầu hết, các cơ quan, đơn vị đã tiếp tục thực hiện việc công khai, minh 

bạch trong công tác cán bộ, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, việc mua 

sắm, đầu tư, quản lý tài sản công, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, việc 

thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

Một số cơ quan hành chính đã thực hiện việc niêm yết tại cơ quan hoặc 

đưa lên trang thông tin điện tử để công khai các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc và việc giám sát của nhân dân. 

Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tiếp tục được cải tiến, nâng cao chất lượng; thực hiện khá nghiêm túc việc 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, Ban Thanh tra nhân dân 

của một số cơ quan, đơn vị cũng đã phát huy vai trò giám sát trong việc thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị, qua đó kiến nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị khắc phục kịp thời 

những khuyết điểm, hạn chế nếu có. 

 Các cấp ủy đảng đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, bổ 

sung bản đăng ký “nêu gương”, cá nhân người đứng đầu rà soát, bổ sung bản 

đăng ký “gương mẫu thực hiện”; tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức  gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU, 

ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và 

chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh 

hoạt, công tác. 

 Một số cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc chuyển đổi vị trí 

công tác của công chức, viên chức theo quy định. Thực hiện đảm bảo việc công 

khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên, cấp ủy viên thuộc diện phải kê 

khai trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo quy định, trong năm 2016 

không có đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân về kê khai tài sản, thu nhập 

của cán bộ, công chức. 

  4. Công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng 

Các cấp ủy đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch 
công tác kiểm tra, giám sát đã ban hành đầu năm, thường xuyên tự kiểm tra, rà 
soát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, 
đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra về việc thực 
hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 
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lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với 
12 tổ chức đảng và 09 đảng viên là bí thư các chi, đảng bộ; 01 đợt giám sát 
chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU về nâng cao trách nhiệm và chấn 
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 40-
CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với 
12 tổ chức đảng và 11 đảng viên là bí thư các chi, đảng bộ. Một số vụ việc tiêu 
cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Khối đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng quan 
tâm giải quyết kịp thời. Trong năm, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhận được 
19 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó, có 05 đơn thư tố 
cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Qua xem xét, Đảng ủy Khối đã 
chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (03 đơn), ban hành văn bản 
hướng dẫn cho người khiếu nại, tố cáo liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
(02 đơn của 01 người). Trong năm, Đảng bộ Khối có 02 đảng viên(1) bị thi hành 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì vi phạm trong lĩnh vực tài chính. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy 
Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khá nghiêm túc; duy trì 
thường xuyên việc kiểm điểm, đánh giá công tác đấu tranh phòng chống, tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong sinh 
hoạt định kỳ của cấp ủy, chi, đảng bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về 
công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, đảng 
viên; việc xem xét, xử lý đối với những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng đảm bảo 
tính chất, mức độ, nghiêm minh. 

 Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối 
về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế dẫn đến một số đơn 
vị chưa thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thiếu công khai, minh bạch trong 
nội bộ nên phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong quản lý tài chính, trong 
công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; có nơi đã xảy ra vi phạm các quy định trong 
lĩnh vực tài chính; các cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa chủ động kiểm tra, phát 
hiện kịp thời những tiêu cực, tham nhũng; nội dung kiểm điểm, đánh giá hàng 
tháng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 
kiệm ở cơ sở còn chung chung, chưa sâu kỹ. 

  

                                                
(1) 01 đồng chí công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật, sinh hoạt Đảng ghép tại Đảng bộ Báo 
Bình Thuận, 01 đồng chí thuộc Chi bộ Tỉnh Đoàn. 



C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\notes27645A\BC nam.doc 4 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và 
kiểm soát việc kê khai tài sản.  

3. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò và 
tăng cường trách nhiệm các đoàn thể, nhất là Công đoàn, Ban Thanh tra nhân 
dân trong việc giám sát thực hiện các quy định, quy chế của cơ quan. 

 4. Đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 nội dung kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU 
ngày 15/8/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

5. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời 
những vụ việc đang tồn đọng và mới phát sinh liên quan đến công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm minh, kịp thời 
những trường hợp vi phạm (nếu có). 

6. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành có liên quan sớm đưa ra xét xử vụ việc 
ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo Thường trực 
Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./. 

  

Nơi nhận:                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);                                  PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy; 
- Các ban của Đảng ủy;          (Đã ký và đóng dấu) 
- Lưu VP, UBKT. 
 

                                                                                            Võ Duy Quý 


