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BÁO CÁO  

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ  

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh  

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" 

 

 

Thực hiện Công văn số 614-CV/TU ngày 11/5/2022 của Thành ủy v/v báo 

cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị; Công văn số 218/TTr-PCTN ngày 10/5/2022 của Thanh tra tỉnh v/v 

cung cấp thông tin, số liệu phục vụ việc xây dựng Dự thảo Báo cáo của Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn báo cáo sơ 

kết 03 thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 27-CT/TW) 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của Tỉnh, trong 

những năm trở lại đây tốc độ đô thị hoá trên địa bàn Thành phố phát triển nhanh. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân Thành phố Lạng Sơn đã có những bước phát triển, cơ sở hạ 

tầng ngày càng được đầu tư xây dựng và nâng cấp cải tạo, nhiều công trình dự 

án xây dựng cơ bản được triển khai, tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hoá trên 

địa bàn tăng nhanh. Bên cạnh đó việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng 

vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. UBND thành phố xác định công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài cần được 

tập trung chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) 

nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để tình trạng tham nhũng, lãng phí  xảy ra, 

tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã 

hội và tạo lòng tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

 Ngay khi Chỉ thị số 27-CT/TW ban hành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao, thường xuyên của Thành ủy, UBND Tỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã, đoàn thể tích cực phối hợp triển khai thực 

hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những năm 

qua, UBND thành phố đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ 

trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội 

phạm, phòng, chống tham nhũng.  

Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được quan tâm thực hiện tương đối chặt chẽ, đúng 

pháp luật; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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Các cấp uỷ Đảng từ thành phố đến phường, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, nhất là công 

tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các đơn vị đã chú trọng công 

tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về công 

tác này được nâng cao. Vai trò của cán bộ, công chức và nhân dân trong công 

tác góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được 

khuyến khích và phát huy mạnh mẽ. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN  

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt 

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 19/4/2019 của Thành 

ủy Lạng Sơn; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về 

"tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố 

giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; UBND thành phố 

đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính 

trị; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng 

Sơn và xây dựng Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 16/6/2020 về thực hiện Chỉ 

thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công 

chức, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn Thành phố.  

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng 

cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, qua đó đấu tranh phòng 

ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

2. Chuyển biến về nhận thức, chỉ đạo, tuyên truyền 

UBND thành phố đã phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng; triển khai Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất thực hiện. 

UBND các phường, xã tiếp tục tuyên truyền, triển khai đến các khối, thôn và 

nhân dân trên địa bàn bằng hình thức lồng ghép trong các buổi tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật.  

Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố đã phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ 

chức 01 Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác hòa 

giải tranh chấp đất đai với hơn 300 lượt người tham dự. Triển khai Nghị định số 

130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đến các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn. 
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UBND thành phố đã cử công chức tham gia lớp tập huấn Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các Thông tư mới ban 

hành của Tổng Thanh tra Chính phủ do Thanh tra tỉnh tổ chức. UBND các 

phường, xã tiếp tục tuyên truyền, triển khai đến các khối, thôn và nhân dân trên 

địa bàn bằng hình thức lồng ghép trong các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 

tại địa bàn xã Mai Pha với 72 người tham dự; thực hiện cấp phát 409 cuốn tài liệu 

tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới tất cả các phòng ban, đơn 

vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.  

 Triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về "Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra 

nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025". 

 Qua đó, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn 

bản chỉ đạo về bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. 

Đồng thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân 

tích cực tham gia phản ánh, tố giác hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.   

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

1.1. Ban hành văn bản của cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước có liên quan. 

 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 16/6/2020 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành 

khoảng 30 văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và 

phòng, ngừa tham nhũng. 

(Có biểu chi tiết văn bản kèm theo) 

 Trên cơ sở đó, đã yêu cầu các đơn vị tùy theo tình hình thực tế, kịp thời xây 

dựng kế hoạch, cụ thể hóa triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình bằng 

nhiều hình thức.  

1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan có 

thẩm quyền trong công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo, bảo vệ người 

phát hiện, tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực (gọi chung là bảo vệ người tố cáo) 

UBND thành phố giao cho Thanh tra thành phố tham mưu thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, 
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giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách 

nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ người tố cáo. 

Chỉ đạo Thanh tra thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an - 

Viện kiểm sát - Hạt Kiểm lâm - Chi cục Thuế - Đội Quản lý thị trường số 1 

thành phố Lạng Sơn trong việc tiếp nhận, phân loại giải quyết tố giác, tin báo tội 

phạm và kiến nghị khởi tố. 

UBND thành phố đã giao cho Phòng Nội vụ quan tâm tham mưu các hình 

thức biểu dương, động viên, khen thưởng đối với người tố cáo trung thực, tích 

cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND, ngày 

09/3/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng thành 

phố Lạng Sơn; ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng thành phố Lạng Sơn, giao Thanh tra thành phố là cơ quan thường 

trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, đánh 

giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Trung ương, Tỉnh, Thành phố về phòng, chống tham nhũng.   

Trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư có sự tham gia của 

các cơ quan, đoàn thể, HĐND, Mặt trận Tổ quốc. Các vụ việc tranh chấp đất đai 

khởi kiện ra Toà án nhân dân tỉnh, huyện khi có yêu cầu cung cấp hồ sơ thì các 

cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp cung cấp hồ sơ, đầy đủ, kịp thời. 

Nhìn chung công tác phối hợp tốt, đảm bảo tính hiệu quả, giải quyết được khó 

khăn vướng mắc. Đối với những vụ việc phức tạp thì đưa ra Hội đồng tư vấn 

giải quyết đơn xem xét, thống nhất biện pháp giải quyết. 

Trong quá trình giải quyết, đối với những tố giác, tin báo về tội phạm và 

kiến nghị  khởi tố phức tạp, có khó khăn trong việc phân loại hoặc thấy cần thiết 

lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố; Hạt Kiểm lâm, Đội 

quản lý thị trường số 1 thành phố cũng đã chủ động phối hợp, họp bàn cùng lãnh 

đạo Viện kiểm sát để phân loại, đánh giá ngay từ khi tiếp nhận thông tin. Do vậy 

các quyết định giải quyết trong tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố 

đúng trình tự, thủ tục và có căn cứ theo quy định của pháp luật, không có tin giải 

quyết quá thời hạn. Công tác phối hợp xử lý tội phạm giữa Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát, Tòa án được thực hiện thường xuyên, thống nhất, đảm bảo các vụ án, vụ 

việc được xử lý đúng người, đúng tội, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, 

nghiệp vụ.  

 UBND thành phố đã chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để 

xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý 

nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá 

nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách 

nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, 

thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân 

liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
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thanh tra, kiểm tra, công an, kiểm sát, thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả và 

khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo. 

 1.3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong công tác tiếp 

công dân, xử lý, giải quyết đơn tố cáo và bảo vệ người tố cáo 

 Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ 

quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được 

giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông 

tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các 

cơ quan, tổ chức phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi 

trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý. 

Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội đã làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo nói chung và công tác bảo vệ người tố cáo nói riêng đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền. Tại các kỳ họp HĐND thành phố, các đại biểu 

HĐND đã rất quan tâm thảo luận quy trình và trình tự giải quyết một số vấn đề 

về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là công tác bảo vệ người tố cáo. 

Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy 

vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền tuyên truyền về quyền được bảo vệ 

của người tố cáo đến các cơ quan, đơn vị, thôn bản, khối phố. 

 Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã chủ động xử lý, giải quyết đơn khiếu nại 

kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo công tác bảo vệ người tố 

cáo trong quá trình xử lý.  

 Thanh tra thành phố đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND thành 

phố giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan quản lý nhà nước, trong đó 

chú trọng công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Trong kỳ báo cáo, đã chỉ đạo triển khai 19 cuộc thanh tra đối với 20 đơn vị, 

đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 15 cuộc/16 đơn vị (trong đó có 03 

cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng). Thực hiện 11 cuộc kiểm tra đối với 

25 đơn vị, trong đó có nội dung kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra 

không phát hiện vi phạm về tham nhũng; qua kiểm tra, các đơn vị đã cơ bản 

thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; không có trường hợp nào phản ánh, tố cáo, báo cáo hành vi 

tham nhũng và không phát hiện vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo. 

 2. Kết quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn tố cáo, tố giác và 

bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực  

 2.1. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, tố giác 

UBND thành phố giao Ban Tiếp công dân thành phố là nơi tiếp nhận xử 

lý đơn tố cáo, tố giác và bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tố giác, người đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua theo dõi, rà soát UBND thành phố 
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không nhận được đơn tố cáo, tố giác và bảo vệ người phát hiện, tố cáo, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố và các phòng, ban, phường, xã đã tiếp 

nhận tổng số 2.010 đơn (144 khiếu nại; 15 tố cáo; 1851 đề nghị). Qua xử lý có 

1.869 đơn thuộc thẩm quyền (141 khiếu nại; 13 tố cáo; 1.715 đề nghị, kiến nghị, 

phản ánh).  

2.2. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết, xếp lưu 

 Đã giải quyết 1.795/1.869 (136 khiếu nại; 13 tố cáo; 1.446 đề nghị), đạt tỷ 

lệ 96,04%. Trong đó không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuy nhiên, trong kỳ báo cáo phải thực hiện 01 

Kết luận tố cáo nội dung công dân tố cáo vừa đúng - vừa sai đối với Phó Chủ 

tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ đã sai phạm trong công tác chỉ đạo trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ theo công việc phụ trách, lập Biên bản xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai, trình UBND thành phố ban hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính không đảm bảo quy định, dẫn tới việc phải thu hồi 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. UBND phường Hoàng Văn Thụ đã tiến 

hành kiểm điểm đối với 02 cá nhân (Phó Chủ tịch UBND phụ trách đất đai, đô 

thị; 01 cán bộ địa chính). 

Qua công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết đơn không có trường 

hợp nào yêu cầu được bảo vệ; đề nghị bảo vệ vị trí công tác, việc làm; đề nghị 

bảo vệ tính mạng, sức khỏe; đề nghị bảo vệ tài sản; đề nghị bảo vệ danh dự, 

nhân phẩm. Không có trường hợp nào được cơ quan chức năng áp dụng các biện 

pháp bảo vệ. 

Đồng thời, trên địa bàn Thành phố không có người tố cáo, phản ánh tố 

giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập và 

không có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông 

lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố 

cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập. 

2.3. Công tác bảo vệ người tố cáo 

  - Số trường hợp yêu cầu được bảo vệ: 0 trường hợp. 

  - Nhận diện những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo: Không có.  

  - Trong kỳ báo cáo không nhận được đề nghị bảo vệ người tố cáo. 

(Số liệu cụ thể được tổng hợp theo phụ lục kèm theo báo cáo)  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ưu điểm 

UBND thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW 

ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực đến cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và nhân dân trên 

địa bàn. Qua đó, đã tạo hành lang vững chắc cho cán bộ, công chức, viên chức, 
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người lao động và nhân dân mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí. Đồng thời khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn 

chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng 

các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan, đơn vị đã nâng cao 

nhận thức và hiệu quả công tác phòng ngừa, công khai minh bạch trong mọi 

hoạt động; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn của công dân. Bí mật 

họ tên, danh tính người phản ánh, tố cáo và báo cáo về hành vi tham nhũng theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố không nhận được đơn thư phản ánh, tố 

cáo nào về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý. Không có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền bị 

xử lý do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình 

trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập. 

 2. Hạn chế và nguyên nhân 

 2.1. Hạn chế 

 Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo chưa thực hiện được. Cán bộ, 

đảng viên và người dân vẫn còn tâm lý ngại va chạm, ngại đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm còn nể 

nang. 

 2.2. Nguyên nhân 

 Chưa có hướng dẫn cụ thể về khen thưởng người tố cáo đúng, trong khi 

Luật quy định giữ bí mật danh tính người tố cáo nên khó thực hiện. 

Việc kiểm tra, thanh tra, điều tra phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo khó thực hiện 

trong khi những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng tinh vi, nhiều 

biểu hiện khó phát hiện. 

 V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 

 Xác định công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm 

vụ chính trị hết sức quan trọng, UBND thành phố đưa ra một số nhiệm vụ cần 

tập trung thực hiện như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong việc thực hiện 

công tác bảo vệ người tố cáo, phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi mình phụ trách.  

 2. Thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 

2018,  Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo vệ 

người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. Khuyến khích, động 

viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện góp ý, phản ánh, tố giác 

hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.  
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 3. Chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các quy định về Luật Tiếp 

công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Duy 

trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn của công dân; giải 

quyết đơn của công dân theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo giữ bí mật thông tin 

người tố cáo theo quy định. Tiếp tục công khai địa chỉ hộp thư điện tử và số điện 

thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức và 

nhân dân về tất cả các lĩnh vực, trong đó có tin báo về tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí. 

 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ tập trung 

vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm 

góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

 5. Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể thành phố trong phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật 

về tố cáo và bảo vệ người tố cáo; Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện và kiến nghị xử lý trách nhiệm 

đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách 

nhiệm bảo vệ người tố cáo; Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người tố cáo theo quy định. 

 6. Tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo, phòng ngừa, ngăn chặn, 

không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo trên địa bàn. Các cơ 

quan chức năng tiếp tục phối hợp tốt trong công tác bảo vệ người tố cáo. 

 7. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật 

kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Cử cán bộ, 

công chức tham gia các lớp đạo tạo, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức nhằm nâng 

cao chuyên môn nghiệp vụ. 

 8. Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với 

các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố 

cáo; cơ quan, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn 

trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu 

khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, 

cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời 

người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ 

người tố cáo. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo 

vệ người tố cáo, kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân không hoàn 

thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người 

phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức… Kịp thời phát hiện, 

làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo 

và công khai kết quả xử lý. Đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm người lợi dụng 

quyền phản ánh tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm 
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ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn 

kết nội bộ. 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 

27-CT/TW của Bộ Chính trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công 

tác bảo vệ người tố cáo; phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả 

thù, trù dập người tố cáo, phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân 

có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; động viên, khen 

thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức cá nhân làm tốt công tác 

bảo vệ người tố cáo.  

 Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực" của UBND thành phố Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP Thành ủy (T/hợp BC); 

- Các CQ, ĐV thuộc UBND TP; 

- UBND các PX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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