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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính; 

phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

 

 Thực hiện Công văn số 684-CV/TU, ngày 03/8/2022 của Thành ủy Lạng 

Sơn v/v phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác 

nội chính, PCTN và CCTP, UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện Quy chế phối hợp từ khi ban hành tại Quyết định số 2022-

QĐ/TU ngày 17/10/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn đến nay, cụ thể như sau: 

 I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

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

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 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 luôn 

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. 

 Từ khi có Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa UBND thành phố với 

Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành 

phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách 

nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết 

quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ 

công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). 

 II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 UBND phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế 

hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp 

tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, các 
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quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí1. 

Hàng năm, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác 

năm của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW 

ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện 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.  

Quan tâm chỉ đạo tổ chức 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. Định hướng cho các phòng, ban, đoàn thể và UBND các phường, xã xây 

dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các 

đơn vị và của nhân dân. 

 Thường xuyên quan tâm nghiên cứu, góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế, 

các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội… UBND 

thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời, 

qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 

nước, góp phần hạn chế những sơ hở, bất cập trong quản lý dễ làm nảy sinh 

tham nhũng, tiêu cực. 

 Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp, định kỳ hàng tháng, hàng quý UBND thành phố có 

báo cáo công tác nội chính gửi Thành ủy tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực 

hiện nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP 

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được 

                                           
1 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 (Nghị quyết TW 3 khóa 10); 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 (Kết 

luận 21 của Hội nghị TW 5 khóa XI); Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (Kết luận 10 

của Bộ chính trị),..; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị); Chỉ thị 

số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng chống tham nhũng, lãng 

phí giai đoạn 2021- 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác phòng, 

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

trình công tác của BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng.  
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 UBND thành phố đã tích cực phối hợp với Thành ủy, Công an thành phố, 

Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng 

chống tham nhũng. Định kỳ báo cáo và trao đổi thông tin ngày càng chặt chẽ, 

kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật 

và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực.  

1. 1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra: 

Từ năm 2020 đến nay, đã chỉ đạo triển khai 14 đoàn thanh tra/14 cơ 

quan, đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 12 cuộc/12 đơn vị 

(trong đó có 03 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng). Kết thúc thanh tra 

trực tiếp, hoàn thiện báo cáo Đoàn thanh tra 01 cuộc/01 đơn vị; Đang thực hiện 

thanh tra trực tiếp 01 cuộc/01 đơn vị2.  

 Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: chi sai chế độ, định mức 

tiêu chuẩn, nộp thiếu tiền kinh phí công đoàn, hạch toán sai mục lục NSNN, chi 

không đúng dự toán giao, chi sai nguồn kinh phí; công việc được phê duyệt 

quyết toán, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn công không đúng thực tế thi 

công, vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.... 

với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 1.517,344 triệu đồng. Đã thu 

hồi nộp ngân sách nhà nước: 110,640 triệu đồng; chấn chỉnh khắc phục, thu hồi 

hoàn quỹ...: 1.382,243 triệu đồng. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể, 

25 cá nhân.  

Chuyển cơ quan điều tra  Công an thành phố kiểm tra xử lý đối với những 

sai phạm có dấu hiệu tội phạm (09 hồ sơ đầu tư XDCB do UBND xã làm chủ đầu 

tư không cung cấp cho Đoàn thanh tra, 01 mô hình nuôi lợn tập trung tại HTX An 

Hồng vi phạm nghiêm trọng quy định đấu thầu). Có 02 cá nhân đã đến mức xem 

xét xử lý kỷ luật, hiện các cơ quan chuyên môn đang thực hiện quy trình xử lý 

theo quy định.  

 Thực hiện 09 cuộc kiểm tra đối với 17 cơ quan 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 hành vi 

tham nhũng, tuy nhiên đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong các 

công tác xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, định mức; thu chi tài chính. Kiểm điểm 

trách nhiệm người đứng đầu và kế toán đơn vị, cán bộ phụ trách mua sắm tài sản 

công về những sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công để kịp thời chấn 

chỉnh rút kinh nghiệm.  

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN góp 

                                           
2 Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính;  quản lý sử dụng tài sản công đối với 

Trường mầm non Hoàng Văn Thụ; Trường Tiểu học Kim Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại; Thanh tra việc thực 

hiện công tác quản lý thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động đối với Đội 

Quản lý trật tự đô thị thành phố 
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phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu 

quả công tác nội chính, PCTN.  

1.2. Công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân  

 Tham mưu cho Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo xử lý kịp 

thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Chủ động nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức 

tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người, phức tạp, 

kéo dài,... Phối hợp tham gia ý kiến giúp Thành uỷ chỉ đạo xử lý kịp thời một số 

vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần quan trọng giữ vững ổn 

định chính trị - xã hội. 

 Từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố và các phòng ban, phường xã đã 

tổ chức tiếp 2.272 lượt công dân. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp 

định kỳ 549 lượt công dân; Ban Tiếp công dân thành phố tiếp thường xuyên 

được 465 lượt; Các phòng ban chuyên môn tiếp 392 lượt; UBND các phường, 

xã tiếp 866 lượt. Đã tổ chức thành công 03 Hội nghị đối thoại của người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 

 Những nội dung công dân đến phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ 

yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tranh chấp đất đai, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các Quyết định giải quyết 

đơn đã có hiệu lực pháp luật và các đề nghị khác. Qua hoạt động giải quyết 

khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng. 

1.3. Kết quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết đơn thuộc thẩm 

quyền 

 Chỉ đạo các đơn vị trong công tác giải quyết đơn, UBND thành phố và các 

phòng, ban, phường, xã đã tiếp nhận tổng số 1.685 đơn (110 khiếu nại; 11 tố cáo; 

1.564 đề nghị). Qua xử lý có 1.574 đơn thuộc thẩm quyền (107 khiếu nại; 09 tố cáo; 

1.458 đề nghị, kiến nghị, phản ánh). Có 111 đơn không thuộc thẩm quyền thực hiện 

lưu, hướng dẫn theo quy định. 

 Đã giải quyết 1.462/1.574 (105 khiếu nại; 09 tố cáo; 1.348 đề nghị), đạt tỷ 

lệ 92,8%. Trong đó, không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chuyển kỳ sau giải quyết 113 đơn (02 khiếu nại; 

01 tố cáo; 110 đề nghị). 

 1.4. Kết quả phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư 

pháp tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết 

luận, đề án, chương trình, kế hoạch… về công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.  

 UBND thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức sơ kết, 

tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, nghiên cứu, 

xây dựng các đề án, nghị quyết, Chỉ thị, quy định… về công tác nội chính, 

PCTN và cải cách tư pháp (CCTP). Trên cơ sở đó, đã tham mưu, đề xuất, góp ý 
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với UBND tỉnh, Thành ủy về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành nghị 

quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng và văn bản pháp luật của 

Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP, về tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan, tạo cơ sở chính trị - pháp lý ngày càng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, 

khả thi, đáp ứng yêu cầu công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP trong tình 

hình mới.  

 Qua việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đã chủ động, sáng tạo 

tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhiều chủ trương, quan 

điểm lớn, cơ chế, nguyên tắc chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, các vụ án, vụ 

việc nghiêm trọng, phức tạp trong đấu tranh PCTN; Cơ chế phối hợp trong chỉ 

đạo xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; Cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý 

tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án;… 

 1.5. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo Thành ủy, Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác nội chính, PCTN 

và CCTP định kỳ hàng tháng, báo cáo đột xuất. Phối hợp vơi Ban Nội chính 

Tỉnh ủy chuẩn bị các báo cáo phục vụ đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với công dân 

liên quan đến các vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố. 

 Giữ mối quan hệ, liên lạc với cán bộ chuyên quản phụ trách địa bàn thành 

phố của Ban Nội chính Tỉnh ủy để hoàn thành nhiệm vụ và tham dự các Hội 

nghị của Thành ủy, Tỉnh ủy tổ chức liên quan đến công tác nội chính, PCTN và 

CCTP. 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn chưa phát hiện vụ việc 

tham nhũng, tiêu cực. 

- Công tác phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ việc còn chậm so 

với kế hoạch; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý khó khăn, vướng mắc vẫn còn 

hạn chế; có lúc, có việc phối hợp vẫn chưa thực sự nhịp nhàng; có vụ việc chậm 

được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý hoặc hướng dẫn thiếu thống nhất, gây khó khăn, 

kéo dài trong xử lý một số vụ án, vụ việc.  

 - Mặc dù, UBND thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và 

thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, 

các cơ quan, đơn vị chưa tự chủ động kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm về tham 

nhũng; việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng như việc sử dụng 

tiền mặt vẫn còn phổ biến trong các giao dịch kinh tế, dân sự; chưa kiểm soát 

được thu nhập, chi tiêu của cán bộ, công chức. Việc tự phát hiện tham nhũng 

trong nội bộ cơ quan, đơn vị hoặc qua kiểm tra chéo vẫn không có kết quả.  

 3. Nguyên nhân 

 - Địa bàn thành phố được tập trung đầu tư triển khai nhiều dự án, cán bộ 

các phòng ban chuyên môn phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ nên trong 
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công tác phối hợp còn lơ là. Đội ngũ cán bộ, công chức lực lượng mỏng chưa đáp 

ứng được khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng đòi hỏi phải tập trung cao sự chỉ đạo, 

điều hành cũng như nỗ lực thực hiện của cả hệ thống chính trị; gắn liền với hiệu 

quả xây dựng thể chế, cải cách bộ máy nhà nước và nền hành chính, cải cách tư 

pháp, cải cách tiền lương, ổn định giá cả thị trường, đảm bảo đời sống của đội ngũ 

cán bộ, công chức. Trong khi một số quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, 

chính sách chưa phù hợp, chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội. Cơ chế, chính 

sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực còn có sơ hở, bất cập, dễ bị lợi 

dụng để vi phạm. Hành vi vi phạm ngày càng phức tạp, tinh vi, khó phát hiện.  

- Công tác phối hợp nhiều khi đòi hỏi thời gian gấp, nhiều đơn vị chưa kịp 

thời nghiên cứu vụ việc nên ảnh hưởng đến tiến độ thời hạn và chất lượng giải 

quyết công việc. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá chung 

UBND thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện và 

tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, PCTN và cải cách 

tư pháp. Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn 

bản của Trung ương, UBND tỉnh, Thành uỷ về công tác PCTN, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua nhiều 

hình thức đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân đã nâng cao 

nhận thức và hiệu quả công tác nội chính, PCTN.  

Công tác kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm thực 

hiện; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên. Công tác thanh tra, 

kiểm tra về phòng chống tham nhũng được tăng cường; đã chấn chỉnh được 

những biểu hiện sai phạm có tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi tham nhũng. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng về phát hiện, xử lý các vụ 

việc, vụ án tham nhũng được thực hiện tốt. 

 Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp  

trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; tham nhũng, lãng phí đã được 

ngăn chặn, đẩy lùi. Tuy nhiên, vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng 

vẫn chưa được phát huy mạnh mẽ và đồng bộ. 

Công tác phối hợp tại nhiều đơn vị còn mang tính hình thức, đôi khi chưa 

thực sự hiệu quả. 

2. Bài học kinh nghiệm 

 Thứ nhất, công tác phối hợp phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp 

thời Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, của lãnh đạo 

các cơ quan phối hợp; sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị được giao thực 

hiện các nội dung phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.  
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 Thứ hai, Quy chế phối hợp phải được quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất 

cao trong lãnh đạo và cán bộ, công chức của các cơ quan phối hợp về ý nghĩa và 

sự cần thiết của công tác phối hợp, trách nhiệm phối hợp, hiệu quả phối hợp 

nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan và hoàn thành nhiệm vụ 

chung của Đảng, Nhà nước giao phó. 

 Thứ ba, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phải chặt 

chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, nền nếp mới phát huy hiệu quả; các cơ quan, đơn vị 

chức năng phải chủ động trao đổi thông tin, đồng tâm hiệp lực, kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp. Để 

thực hiện công tác phối hợp tốt cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong cơ quan có phẩm chất đạo đức 

trong sáng, tận tụy vì nhiệm vụ chung, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn 

nghiệp vụ, pháp luật, có kiến thức tổng hợp đa ngành. 

 Thứ tư, Quy chế phối hợp phải được cụ thể hóa thành những quy định để 

thực hiện; các nội dung phối hợp phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch 

thực hiện cụ thể; tuân thủ chế độ báo cáo, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông 

tin, tài liệu; có sơ kết, tổng kết; tham mưu, đề xuất khắc phục những khó khăn, 

vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kịp thời sửa đổi, bổ 

sung Quy chế cho phù hợp với thực tế. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư 

pháp tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương, chính sách, quan điểm, định 

hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN tiêu cực và CCTP theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và kết luận chỉ đạo của 

đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 

15/9/2021. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh 

vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thể chế về PCTN, tiêu cực, 

lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; về tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan tư pháp... 

 Chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các 

vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp có thẩm quyền các chủ 

trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh trên địa bàn thành phố. 

 Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, các 

Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 

các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực 

và CCTP; việc triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ 
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đạo, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch… của Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại các phiên họp, cuộc họp; các kết luận, kiến nghị của các đoàn 

kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; phối hợp tham mưu chỉ đạo tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham 

nhũng; PCTN, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử ... 

 Phối hợp tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác 

trọng tâm của các Ban Chỉ đạo; chuẩn bị chu đáo, có chất lượng nội dung, tài 

liệu các phiên họp, cuộc họp của Tỉnh ủy, Thành ủy, UIBND tỉnh và triển khai 

thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương về PCTN,TC và kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo 

CCTP Trung ương; phối hợp phục vụ tốt hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo 

là thủ trưởng các cơ quan phối hợp. 

 Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp 

tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm 

trọng, phức tạp phát sinh trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, 

định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét 

xử các vụ án theo đúng quy định. 

 Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 

nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; chủ động thông tin về kết quả công tác 

điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; 

kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử 

lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt. 

 Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong 

công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp từ năm 2020 

đến nay của UBND thành phố Lạng Sơn./. 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Các CQ: P. Nội vụ, Tư pháp; Thanh tra TP;  

TC-KH;  

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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