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Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra 

Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Quyết định số 311/QĐ-

TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và Tài 

liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;  

Thực hiện Quyết định 1726/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2019 và Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày 

02/7/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH   

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp phải đối mặt với  nhiều khó 

khăn thách thức do những tác động của suy thoái kinh tế thế giới, diễn biến phức 

tạp của các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thiên tai, hạn hán, lũ lụt ảnh 

hưởng lớn đến đời sống của bà con nông dân cũng như tình hình sản xuất nông 

nghiệp. Song nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp và sự 

quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh 

uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND Tỉnh; trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân Tỉnh, Chương trình công tác của UBND Tỉnh, của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Chương trình công tác trọng tâm của Ngành, cùng với sự nỗ 

lực của cán bộ, CCVC toàn Ngành và bà con nông dân trong Tỉnh trong những 

năm qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, 

mục tiêu của Ngành Nông nghiệp và PTNT góp phần thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thuỷ lợi, thuỷ sản và phát triển nông thôn, vì vậy trên các mặt công tác như: đầu 

tư, xây dựng các công trình thuỷ lợi, chương trình nước sạch nông thôn, chương 

trình di dân và phát triển vùng kinh tế mới, chương trình phát triển nuôi trồng 

thuỷ sản; bố trí, phân bổ dự toán ngân sách hàng năm; hoạt động kiểm lâm; công 

tác quản lý các dự  án trồng rừng, bảo vệ, khai thác rừng; công tác kiểm dịch, 

kiểm soát giết mổ trong thú y; thực hiện các chương trình, mô hình trong nông 
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nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức 

cán bộ... được Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo thực hiện công khai, minh 

bạch thực hiện theo quy trình, quy phạm pháp luật. Do vậy, công tác phòng, 

chống tham nhũng được đặt ra là lấy biện pháp phòng ngừa là chính bằng cách 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, học tập Luật 

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng và thực hiện chương trình hành động về 

phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình. Trong thời gian qua, công tác 

Phòng, chống tham nhũng trong ngành nông nghiệp đã đi vào nề nếp và đạt 

được một số kết quả rõ rệt. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN  

1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN  

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

Lãnh đạo Sở, Đảng uỷ đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc cùng phối hợp với 

các đơn vị, phòng, ban chuyên môn thường xuyên triển khai, tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

về PCTN cho cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tính chủ động và tinh thần đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ ba 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; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và nhiều văn bản khác.  

- Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức quán triệt, học tập và phổ biến sâu 

rộng những nội dung của Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Tiếp tục quán triệt và thực 

hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường 

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

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 

3 khóa X, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC tích 

cực, chủ động tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí.  

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII, trọng tâm là Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 

30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hoá” trong nội bộ, qua đợt 

học tập nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ năng lực, 

phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình 
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thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, 

tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' 

trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban 

hành Kế hoạch, văn bản triển khai, thực hiện như sau: 

1.2. Việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý 

kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện 

thể chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT; quy 

định về quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc biệt liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng. 

1.3. Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng được thực hiện thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt 

Đảng bộ, Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên 

trang Web của Sở và thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị.  

Hàng năm, Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc cùng 

phối hợp với các đơn vị, phòng, ban chuyên môn thường xuyên triển khai, tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước về PCTN cho cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tính chủ động và 

tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

 Sở đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật và Kế hoạch tuyên 

truyền công tác cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện đề án “tuyên truyền, 

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

2019 và năm 2020. 

 Tích cực tham mưu, phối hợp, chuẩn bị tốt các công tác phục vụ các kỳ 

họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp xúc cử tri. 

1.4. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Công tác thanh tra, kiểm tra được Lãnh đạo Sở xác định đây là công tác 

thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Sở. Hàng năm, Sở đã xây 

dựng Kế hoạch thanh tra và gửi kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị được thanh 

tra. Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thanh tra theo 

chương trình, kế hoạch, đúng theo quy định, tuân theo pháp luật, bảo đảm chính 

xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở 

hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra 

Sở đã chủ trì phối hợp với phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức đợt kiểm tra về 
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việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tại các đơn vị 

thuộc Sở. Qua kiểm tra tại các đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm 

pháp luật về Phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, qua kiểm tra đã đề nghị các 

đơn vị được kiểm tra xây dựng kế hoạch Phòng, chống tham nhũng của đơn vị 

hàng năm, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, hoàn chỉnh việc xây dựng thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý 

tài sản công của đơn vị, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, tố cáo, 

Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

các Nghị định hướng dẫn Luật; thực hiện tốt việc ngăn ngừa, phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở kế hoạch, chương trình 

hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí mà đơn vị đã xây dựng. 

Các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến 

Sở đều được Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở cùng phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc Sở kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm 

đúng theo trình tự và quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết đã được báo cáo 

kịp thời với cơ quan cấp trên. Vì vậy, các vụ việc đều được giải quyết ổn thỏa, 

không có tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài. 

1.5. Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

Trong thời qua, công tác phòng chống tham nhũng tại Sở đã có sự chuyển 

biến tích cực là do có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành, sự 

phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, cơ quan với các tổ chức đoàn thể như: 

Công đoàn, Ban thanh tra nhân trong việc tuyên truyền, giám sát, kiểm tra về 

PCTN nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, công chức, viên 

chức trong công tác đấu tranh và phòng, ngừa tham nhũng.   

1.6. Thực hiện công tác thông tin báo cáo về PCTN 

Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN theo định kỳ hàng tháng, 

quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên đều 

được Sở thực hiện nghiêm túc đúng thời gian và đảm bảo về nội dung. 

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

2.1. Bảo đảm công khai, minh bạch: Thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước trên lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, trong thời gian Sở luôn thực hiện tốt 

việc công khai, minh bạch trong quản lý và hoạt động trên các lĩnh vực được 

giao quản lý. 

- Về công tác đầu tư, mua sắm công, tài chính: Sở và các đơn vị thuộc sở 

đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sản công và được lấy ý kiến rộng 

rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị 

sau đó được thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. 

- Về công tác quy hoạch:  Sở Nông nghiệp và PTNT tuân thủ chặt chẽ 

hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các bước cụ 
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thể như sau: Các phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc giới thiệu nhân sự đưa 

vào diện quy hoạch; các cá nhân được xem xét quy hoạch tự nhận xét, đánh giá 

quá trình công tác; lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị giới thiệu quy 

hoạch, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy 

hoạch các chức danh, cung cấp danh sách dự kiến quy hoạch và giới thiệu bổ 

sung quy hoạch (nếu có); tổ chức bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch; căn cứ kết quả 

kiểm phiếu giới thiệu quy hoạch tập thể lãnh đạo cơ quan thảo luận thống nhất 

danh sách nhân sự dự kiến đưa ra lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan, đơn vị về nhân 

sự đề nghị quy hoạch; lập danh sách những người được quy hoạch trình Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Sau khi phê duyệt quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo, quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị 

công khai kết quả quy hoạch; hàng năm tiến hành đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở 

đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị. 

  - Về công tác bổ nhiệm: Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện việc bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cho nhiều trường hợp thuộc diện quản lý của Sở, tất cả các 

trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được thực hiện đúng quy trình, cán bộ 

được đề bạt bổ nhiệm đều phát huy tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ 

thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý được 

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chặt chẽ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng và đề bạt bổ nhiệm và đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức toàn ngành.  

  - Về công tác tuyển dụng: năm 2019 Sở Nội vụ có quyết định tuyển dụng 

03 công chức vào làm việc tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT; Đã thực hiện 

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 22 chỉ 

tiêu; 

- Về công tác đào tạo: Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế 

hoạch đào tào, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; năm 2019, Sở đã cử 

nhiều cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị. 

- Về công tác khen thưởng:  Việc xét khen thưởng hàng năm được thực 

hiện hết sức dân chủ, khách quan đúng quy định, trên cơ sở đề xuất của các cơ 

quan, đơn vị. Hội đồng thi đua, khen thưởng căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn, 

quá trình cống hiến làm cơ sở để xét và đề nghị các cấp khen thưởng.  

- Về kỷ luật: Năm 2019, có 06 công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở 

Nông nghiệp và PTNT bị kỷ luật; cụ thể như sau: UBND tỉnh kỷ luật cảnh cáo 

01 trường hợp diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Sở Nông nghiệp và PTNT 

kỷ luật cảnh cáo 01 trường hợp và giáng chức 01 trường hợp công chức thuộc 

diện Sở quản lý; Chi cục Kiểm lâm kỷ luật cảnh cáo 01 trường hợp, giáng chức 

01 trường hợp và khiển trách 01 trường hợp công chức thuộc thẩm quyền của 

Chi cục. 

2.2. Công tác cải cách hành chính năm 2019:  
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Năm 2019, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo 

thực hiện công tác cải cách hành chính; chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục triển 

khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Với những nổ lực thành 

công trong công tác cải cách hành chính năm 2018 ở vị trí xếp đầu bảng trong 

Khối các cơ quan tham mưu tỉnh, năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục 

phát huy những thành quả đã đạt được và nâng cao hơn nữa trong thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC. Đồng thời có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đến các phòng, cơ 

quan, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt các nội dung trong công tác cải cách hành 

chính và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và 

PTNT thường xuyên tổ chức các cuộc họp, giao ban và ban hành các văn bản 

chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính đến các 

phòng ban, cơ quan đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hơn nữa Bộ chỉ số CCHC 

của Ngành trong năm 2019.  

 Công tác tiếp nhận, chuyển xử lý, trả hồ sơ được Sở thực hiện nhanh gọn, 

chính xác; 100% văn bản đến, đi đều được quản lý và kiểm tra, xử lý đúng hạn; 

văn bản phát hành được chuyển lưu trữ hàng ngày trên mạng và giao hồ sơ, giấy 

tờ hàng tuần.  

Từ ngày 01/8/2019, Sở đã cử các cán bộ chuyên môn trực tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh. Và đã ban hành Công văn số 1234/SNN-VP ngày 

09/8/2019 về việc nâng cao chất lượng giải quyết và trả đúng hạn hồ sơ TTHC 

trên phần mềm. 

Kết quả năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đứng thứ nhất trong 

xếp hạng chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

2.3 Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức: 

Công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức được 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. 

Năm 2019, Sở  thống nhất để chi cục Kiểm lâm thực hiện quy trình điều động 8 

công chức và chuyển đổi vị trí công tác 7 công chức. Việc, điều động, luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở. 

2.4. Thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản thu nhập năm 

2019: Thực hiện Công văn số 1870/TTCP-C.IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra 

Chính phủ và Công văn số 663/TTr-PTTPCTN ngày 23/10/2019 của Thanh tra 

tỉnh về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tạm dừng thực hiện kê khai tài sản năm 2019 với lý do: Tranh 

tra Chính phủ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu 

nhập, tuy nhiên một số nội dung vẫn còn có các ý kiến khác nhau, cần xin thêm 

ý kiến của cơ quan chức năng để thống nhất trước khi ban hành. Do đó việc tổ 

chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sẽ được tiến hành thực hiện 

khi Nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật. 

2.5. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, góp 

phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, các đơn vị đều xây dựng, ban hành 
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Quy chế chi tiêu nội, quy chế quản lý tài sản công và tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc. 

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo 

đức công vụ của cán bộ, công chức: Ngày 03/09/2019, Sở Nông nghiệp và 

PTNT ban hành kế hoạch số 1415/KH-SNN về Tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 

2019-2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu 

dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của 

công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó 

tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành 

Nông nghiệp và PTNT gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách 

nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng 

ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng 

tâm trong các phong trào thi đua của Sở và các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở và được triển khai sâu rộng trong các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể. 

Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Thời gian qua chưa 

phát hiện có cán bộ công chức nhận và nộp lại quà tặng. 

2.6. Việc xử lý trách nhiệm: Do có các quy định cụ thể, rõ ràng và thực 

hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nên trong thời gian qua 

chưa để xảy ra vi phạm về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị giao 

quản lý. 

2.7. Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng:  

Cấp ủy và tập thể lãnh đạo Sở đã tổ chức quán triệt sâu sắc 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” đến toàn thể cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ; Kịp thời 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. 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cũng như giám sát nội bộ chưa phát hiện 

các hành vi tham nhũng xảy ra tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra. 

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện 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 

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

nhũng qua hoạt động thanh tra: Năm 2019, Sở tổ chức 02 cuộc thanh tra hành 

chính tại BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và Trung tâm nước sạch 
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và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua thanh tra, không phát hiện hành vi tham 

nhũng xảy ra tại đơn vị được thanh tra. 

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

qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, Sở nhận được 10 đơn thư kiến 

nghị, phản ánh và 01 đơn khiếu nại, các vụ việc đã được giải quyết kịp thời, 

đúng thời gian; không có đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng; 

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

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không. 

4. Kết quả thực hiện xử lý tham nhũng: không 

III. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT 

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; trong đó có xử lý nhiều vấn đề bức xúc, nhạy cảm, dễ sinh 

ra tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, phát huy dân chủ của tập thể cán bộ công chức trong 

công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn luôn tuân thủ theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, 

thời gian qua chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng nào xảy ra. 

Do chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng nào xảy ra trong đội ngũ cán bộ 

công chức, nên không có số liệu để so sánh.  

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, 

chống tham nhũng: 

+ Việc chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các 

cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, sự phối hợp giữa chi bộ, công đoàn và 

chuyên môn chưa nhịp nhàng. 

+ Việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động phòng, 

chống tham nhũng ở một số đơn vị còn chậm nên công tác phòng chống tham 

nhũng đôi khi còn thiếu kịp thời. 

+ Công tác phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, công khai 

minh bạch trong hoạt động, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn . . . được 

áp dụng chưa triệt để tại các đơn vị nên hiệu quả phòng, chống tham nhũng 

chưa cao. 

+ Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về PCTN ở một 

số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên 

truyền, phổ biến chưa hấp dẫn, lôi cuốn. 

- Nguyên nhân: 

Phòng chống tham nhũng luôn là lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; 

các giải pháp PCTN mới được triển khai nên hiệu quả chưa được thể hiện rõ nét, 

đòi hỏi phải tập trung rất cao sự chỉ đạo, điều hành cũng như sự nỗ lực thực hiện 

của toàn thể CBCNVC trong toàn Ngành. 
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Một số cơ quan, đơn vị tuy đã quan tâm, coi trọng công tác phòng, chống 

tham nhũng, nhưng việc xây dựng các kế hoạch và đề ra các biện pháp cụ thể để 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa có hiệu quả, công tác phòng, chống 

tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hình thức; chưa phát huy hết vai 

trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, tổ chức, công đoàn, việc lãnh đạo, chỉ 

đạo của chi bộ Đảng trong công tác đấu tranh, phát hiện phòng, chống tham 

nhũng cũng như trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng đạt 

hiệu quả chưa cao. 

- Kiến nghị, đề xuất: 

+ Tăng cường thực hiện quy định các biện pháp về kiểm soát biến động 

tài sản, thu nhập đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai.  

+Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

+ Tăng cường hơn nữa hoạt động của bộ máy chỉ đạo và các đơn vị 

chuyên trách về phòng chống tham nhũng. Bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực 

đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. 

 (Kết quả thực hiện có các biểu mẫu phụ lục và tài liệu minh chứng gửi 

kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 
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