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BÁO CÁO
Phục vụ tổng kết 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
--------------------Thực hiện Công văn số 638- CV/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy
Nam Định về việc “Xây dựng báo cáo phục vụ tổng kết 10 năm hoạt động của ban
chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Ban thường vụ Hội
LHPN tỉnh xin báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG
TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực tại cơ quan Hội LHPN
Hàng năm, lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính
trị; triển khai chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 05/5/2016 của Ban
thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát
hiện, xử lý vụ việc tham nhũng” và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016
của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ- CP,
ngày 09 tháng 01 năm 2015 của chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số
10-KL/TƯ ngày 26/12/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ TW 3 (Khóa
X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
Đồng thời triển khai thực tốt quy chế dân chủ trong cơ quan Hội LHPN tỉnh.
2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Hàng năm, cơ quan Hội LHPN tỉnh xây dựng bổ sung quy chế của cơ quan, quy
chế chi tiêu nội bộ, quy định các mức chi cụ thể, phù hợp với điều kiện của cơ quan.
Cơ quan Hội LHPN tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ tài chính và sở
Tài chính về thu, chi tài chính ngân sách Nhà nước cấp hoạt động hàng năm; thực
hiện nghiêm túc quy chế của các chương trình, dự án, đề án.
Tập thể thường trực 3 tháng/lần; Thường vụ 6 tháng /lần nghe kế toán báo cáo
quyết toán kinh phí. Tập thể cán bộ, công chức cơ quan nghe báo cáo tài chính tại
Hội nghị cán bộ công chức vào cuối các năm.
Công tác tổ chức cán bộ: được thực hiện đúng quy trình. Các quyết định liên
quan đến công tác tuyển dụng cán bộ được bàn bạc dân chủ, phân tích và đi đến

thống nhất trong ban chi ủy, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, theo đúng quy trình và
hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Các chế độ nâng lương sớm, chế độ đi học, thi
chuyên viên chính đều công khai ra cơ quan được tập thể xét duyệt.
Công tác kiểm tra: hàng năm, Hội LHPN tỉnh tiến hành kiểm tra định kỳ (Quý, 6
tháng và cuối năm) và kiểm tra theo chuyên đề. Tập trung kiểm tra việc triển khai,
thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI,
kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn vay, dự sinh hoạt chi hội và làm việc với các
nhóm đối tượng hội viên phụ nữ.
* Minh bạch tài sản:
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; Chi bộ,
Ban thường vụ giao cho Ban Tổ chức, cán bộ phụ trách, hướng dẫn các cá nhân có
nghĩa vụ thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định số
78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 08/2013/TT/TTCP ngày
31 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị . Việc kê khai tài sản được thực hiện
đúng quy định: tổ chức kê khai tài sản cho cán bộ thuộc diện kê khai tổ chức vào
cuối mỗi năm. Đối với các đồng chí được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo chủ
chốt, trước khi bầu đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kê khai tài sản. Kết quả tổng
hợp cho thấy trong những năm qua, các đồng chí cán bộ thuộc diện kê khai tài sản
tại cơ quan Hội LHPN tỉnh đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, trung thực; sau mỗi
lần tổng hợp kết quả, cơ quan đều thông báo công khai cho toàn thể cán bộ, công
chức viên chức và niêm yết kết quả tại trụ sở cơ quan.
Cơ quan thường xuyên rà soát, đồng thời căn cứ các quy định mới của Chính
phủ, Bộ tài chính và UBND tỉnh và ban tổ chức Tỉnh uỷ để kịp thời làm chế độ
chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan theo đúng hướng dẫn và quy định của các
cấp có thẩm quyền.
Năm 2018, 2019 thực hiện Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình “Xây mới nhà làm
việc và các hạng mục phụ trợ Hội LHPN tỉnh”; cơ quan Hội LHPN tỉnh đã thành lập
tổ giúp việc cho chủ đầu tư (là đồng chí thủ trưởng cơ quan) đồng thời trực tiếp
tham gia giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, quy định của
pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai trong các khâu đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
cho đến các công việc liên quan như: thanh lý tài sản, mua sắm một số trang bị cần
thiết cho việc bố trí trụ sở của cơ quan để đi vào hoạt động đảm bảo an toàn, đúng
quy định của pháp luật.
* Việc cải cách hành chính tại cơ quan:
Hàng năm, cơ quan quan tâm thực hiện cải cách hành chính, văn phòng và các
ban chuyên môn phối hợp để xây dựng, ban hành các văn bản, giảm bớt số lượng
văn bản chỉ đạo, nhất là các báo cáo yêu cầu Hội cấp dưới đã được cắt giảm, (không
có báo cáo chuyên đề). Việc triển khai mạng kết nối nội bộ và website của Hội
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LHPN tỉnh được thực hiện có hiệu quả. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 15- CT/TTCP của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid19, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tốt làm việc online tại nhà, đảm bảo đáp ứng kịp thời
yêu cầu của công việc đề ra. Kết quả hoạt động Hội phản ánh thông qua báo cáo
định kỳ tháng, 6 tháng về Văn phòng Hội LHPN tỉnh đều thông qua mạng nội bộ và
thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT ioffice. Nâng cao chất lượng
các cuộc họp bằng cách lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị. Hàng tuần
giao ban Ban thường vụ, hàng tháng họp cơ quan để thống nhất công việc.
* Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN: việc
xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để
xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Hàng năm, chính quyền phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công
chức cơ quan đánh giá việc thực hiện chương trình công tác năm và thảo luận bàn
biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tiếp theo; tiếp thu ý kiến đóng góp của
cán bộ, công chức vào sửa đổi các Quy chế, nội quy của cơ quan, cải tiến điều kiện
làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan; khen thưởng kịp
thời các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm
vụ chính trị của cơ quan.
Những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến
lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của cơ quan hàng năm đều được phổ biến kịp thời tới
toàn thể cán bộ, công chức. Mọi vấn đề được bàn bạc, thống nhất trong Đảng đoàn,
Thuờng trực, Ban thường vụ và được sự nhất trí của cán bộ cơ quan. Ý kiến của cán
bộ, đảng viên đều được lắng nghe, xem xét. Căn cứ các văn bản quy định, hướng
dẫn của Nhà nước, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã xây dựng quy chế của cơ quan. Sau
khi ban hành quy chế chính thức được phát hành đến 100% cán bộ công chức cơ
quan để từng cán bộ thực hiện theo quy chế và giám sát việc thực hiện quy chế. Quy
chế làm việc của cơ quan Hội LHPN tỉnh trong đó quy định rõ các mối quan hệ, lề
lối làm việc của từng cá nhân, từng ban, bộ phận làm cơ sở thiết lập mối quan hệ
giữa lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các Ban, Trung tâm trực thuộc; quy định mối quan
hệ giữa các chuyên viên với lãnh đạo cơ quan; mối quan hệ giữa các Ban, Trung tâm
với nhau, tạo mối quan hệ công tác và quan hệ đồng nghiệp dân chủ, đoàn kết, môi
trường làm việc thoải mái, có nguyên tắc từ đó chất lượng, hiệu quả công việc ngày
càng được nâng lên; Qua đó mỗi cán bộ Đảng viên nêu cao tính tiền phong gương
mẫu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đặc biệt vai trò của người đứng đầu
đơn vị luôn được thể hiện thông qua việc phân cấp, phân quyền trong lãnh đạo, chỉ
đạo đối với cấp phó. Thường trực cơ quan Hội tích cực đổi mới trong phương pháp
lãnh đạo, chú trọng việc nêu gương trong thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí.
3. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; thu hồi tài sản tham nhũng;
Trong những năm qua, Hội LHPN luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn
vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ trọng
tâm thường xuyên của các cấp Hội. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
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sở cán bộ, hội viên tham gia kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện vụ việc tham nhũng
tại đơn vị, địa phương.
Ban thanh tra nhân dân của cơ quan Hội LHPN tỉnh gồm 3 đồng chí, đại diện
cho cán bộ, công chức cơ quan. Ban thanh tra nhân dân phát huy vai trò trong việc
giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động cơ quan,
trong việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, các nội
dung có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức cơ quan.
Các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiÖn Điều lệ Hội
không để xảy ra tình trạng giải quyết công việc thiếu công khai, minh bạch, tiêu cực,
cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tắc trách trongthực hiện nhiệm vụ.
Trong những năm qua, trong các cấp Hội không có trường hợp nào bị phản ánh
có các hành vi tham nhũng hay gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công
việc của các tổ chức và hội viên, phụ nữ.
4. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham những tiêu cực
* Tại cơ quan Hội LHPN tỉnh
Hàng năm, Đảng đoàn, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm, chỉ đạo công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và công tác phát hiện,
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong cơ quan, chi bộ và trong hệ thống Hội.
Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và họp cơ quan hàng tháng, thủ trưởng, bí thư
chi bộ cơ quan phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW và Chương trình hành
động số 07- CT/TU và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống tham
nhũng đến 24 đồng chí cán bộ đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan về công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức học tập các chuyên đề học tập và làm
theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh .
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng và bằng những việc làm thiết thực đã góp phần
nâng cao nhận thức của, cán bộ, đảng viên trong cơ quan Hội LHPN tỉnh, đã tạo
niềm tin của cán bộ, hội viên, phụ nữ vào việc quyết tâm thực hiện Luật phòng
chống tham nhũng, lãng phí.
* Trong hệ thống Hội:
Hàng năm, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị lồng ghép triển
khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng cho
393 đại biểu là cán bộ chuyên trách của Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành Hội và chủ
tịch Hội LHPN cơ sở. Chỉ đạo Hội LHPN cơ sở phối hợp với các ngành chức năng
tuyên truyền phổ biến nội dung các các luật như: Luật phòng, chống tham nhũng;
luật tố cáo,..; quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lồng ghép tuyên truyền nội dung của Luật
phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hoạt
động trọng tâm của Hội và trong sinh hoạt dịp 8/3, 20/10 tại các chi tổ phụ nữ và
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câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Qua tổng hợp, hàng năm có 3.457 ủy viên BCH,
BTV Hội LHPN cơ sở và chi trưởng phụ nữ được học tập và quán triệt.
- Đưa nội dung Hội LHPN các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền vào tiêu chí thi đua hàng năm.
- Giao cho ban Tuyên giáo- Chính sách Luật pháp là đầu mối tham mưu cho
thường trực về công tác phòng, chống tham nhũng.
5. Đánh giá chung:
Trên tinh thần Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị;
Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 05/5/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc
tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TƯ ngày 26/12/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện NQ TW 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
một số nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống
tham nhũng, lãnh phí. Hàng năm, thủ trưởng cơ quan chỉ đạo tập trung rà soát, sửa
đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế cơ quan, bảo dảm dân chủ, công khai, minh bạch
trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến
đảng viên, cán bộ, công chức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, tạo sự
thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động…do vậy, trong những năm qua,
tại cơ quan và trong toàn hệ thống Hội LHPN tỉnh không có trường hợp nào vi phạm
hành vi tham nhũng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHỈ
ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO, TỈNH ỦY
* Ưu điểm: Trong những năm qua, Đảng đoàn, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh
đã trú trọng quán triệt và thực hiện nghiêm túc pháp luật về phòng chống tham
nhũng trong cơ quan và trong hệ thống Hội bằng nhiều hình thức phù hợp với công tác Hội;
Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo trong hệ thống Hội thực hiện nghiêm chỉ
thị số 50-CT/TW; chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 05/5/2016 của Ban
thường vụ Tỉnh ủy 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 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của thủ
tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của chủ tịch UBND
tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản,
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc hàng năm. Hoạt động
của thanh tra nhân dân được thực hiện tiến hành thường xuyên hàng năm;
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, người lao động phát hiện các hành vi tham nhũng.
*Tồn tại, hạn chế
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Công tác tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng; luật khiếu nại, tố cáo
chỉ tổ chức lồng ghép trong các hoạt động của Hội.
* Nguyên nhân
Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng đều hoạt động kiêm
nhiệm. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật mới ở mức phổ biến nội dung cơ
bản của các luật.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và quán triệt các văn
bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; và chương trình hành
động số 07-CTr/TU, ngày 05/5/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị định
số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết luận số 10-KL/TƯ ngày
26/12/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ TW 3 (Khóa X) về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, mua sắm tài sản;
công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ…
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm công tác
phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan và hệ thống Hội.
- Tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực do cơ
quan quản lý; sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan đúng với tình hình thực tế
và các quy định hiện hành.
- Thực hiện việc cải cách hành chính trong cơ quan; đổi mới phương pháp làm
việc của cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng ngày công, giờ công làm việc tại cơ quan.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 217/QĐ- TW của Bộ chính trị
về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quyết định số 218- QĐ/TW của bộ Chính trị
ban hành về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực. Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo.
Nơi nhận:
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Lưu VT, Ban TG-CSLP tỉnh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thúy Nhài
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