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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối
với công tác phòng, chống tham nhũng
Trong năm 2015, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng, chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng đảng và việc “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường trực Tỉnh ủy sớm triển
khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, của Ban Nội chính Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm công
tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Tỉnh ủy. Duy trì thường xuyên chế
độ hàng tháng, Thường trực Tỉnh ủy, hàng quý, 6 tháng, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy nghe các ngành nội chính báo cáo và cho ý kiến về tình hình, kết quả công
tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng,
ngừa tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu
cực; chỉ đạo các ngành xem xét thống nhất hướng xử lý các vụ việc còn có ý
kiến khác nhau; kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối với các vụ án, vụ việc thuộc
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc
các huyện, thị, thành ủy và ngành chức năng rà soát, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án tồn đọng của địa phương; giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo trước Đại hội đảng bộ.
1.1- Kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số
33-CT/TW 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 trên địa bàn tỉnh năm 2014; chuẩn bị chu
đáo nội dung làm việc với Ban Nội chính Trung ương về kết quả thực hiện các
kiến nghị của Đoàn công tác số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng; tham gia ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng và kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã
hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2014. Qua làm việc, Thường trực Tỉnh ủy
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giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cùng các ngành chức năng soát xét, tham
mưu xử lý 3 cuộc thanh tra do Đoàn rà soát của tỉnh kiến nghị và 5 cuộc thanh
tra do Ban Nội chính Trung ương đề nghị xem xét lại. Qua tham mưu của Ban
Nội chính và các ngành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển cơ quan điều
tra làm rõ vụ sai phạm 1 vụ việc, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc
đối với 07 vụ việc còn lại(1). Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang xác
minh làm rõ vụ sai phạm tại công trình Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh; UBND
huyện Hàm Tân đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Thanh tra huyện Hàm
Tân và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nhưng không chuyển hồ sơ sang cơ
quan điều tra; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong
từng đơn vị để xảy ra sai phạm.
1.2- Chỉ đạo phân loại, phân công trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ xử lý
các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực
Từ đầu năm Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản phân loại và phân công
trách nhiệm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo 13 vụ việc, vụ án phức tạp,
dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp(2); Ban
Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 22 vụ việc, vụ án còn lại(3). Thực hiện phân
công của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với
UBKT Tỉnh ủy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh làm việc với
Thường trực huyện ủy Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Đức Linh và các
Kết luận số 779-KL/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát 08 cuộc thanh tra
kinh tế - xã hội do Ban nội chính Trung ương và Đoàn rà soát tỉnh kiến nghị; Công văn số 2275-CV/TU, ngày
08/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh công tác thanh tra.
(2)
Vụ Bùi Thị Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tánh Linh; vụ đấu thầu đất dự phòng xã Đức Bình,
Tánh Linh; vụ Ngô Văn Phong - Phó Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam; vụ Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh; vụ Hợp tác xã Thái Hòa, huyện Bắc Bình; vụ sai phạm tại UBND thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình (tách
thêm 02 vụ); vụ Lại Xuân Đảm và Lê Ngọc Trị - xã Gia An, Tánh Linh; vụ Lê Anh Thao - cán bộ tín dụng HTX
tín dụng Đức Hạnh, Tánh Linh; vụ Mai Công Hiến - Thủ quỹ Hội người mù tỉnh; vụ Võ Đức Lư - Chủ tịch
UBND xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận.
(3)
Vụ Trần Thị Xuân Ảnh - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc; vụ Nguyễn Thị Ngọc
Ánh - nhân viên xã Hòa Minh, Tuy Phong; vụ tham ô tài sản tại Trường THCS Sơn Lâm, Bắc Bình; vụ Đặng Thị
Thanh Uyên - Kế toán trường THCS Sơn Lâm, Bắc Bình; vụ xảy ra tại Văn phòng một cửa UBND thị trấn Võ
Xu, Đức Linh; vụ xảy ra tại UBND thị trấn Đức Tài, Đức Linh; vụ lấn chiếm 1,5 ha đất rừng phòng hộ làm
nghĩa trang Phan Thiết; vụ phá rừng tại Tiểu khu 244A phường Phú Hài, Phan Thiết; vụ Nguyễn Thị Loan Nhân viên văn thư Đài Truyền thanh - Truyền hình Hàm Thuận Bắc; vụ thất thoát 2.115m3 cát tại xã Gia An,
Tánh Linh; vụ Võ Thị Thu Danh - Kế toán Tòa án huyện Hàm Thuận Nam; vụ Nguyễn Thành Nam - Thôn
trưởng thôn Lò To và Nguyễn Thanh Tuấn - Công an viên thôn Lò To; vụ Trần Thị Phương Thảo - Công chức
một cửa, phường Phú Trinh, Phan Thiết; vụ Trần Thanh Hưng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hàm Hiệp,
Hàm Thuận Bắc; vụ Mai Thị Thùy Hương - kế toán Trường THPT Lý Thường Kiệt, La Gi; vụ Lý Văn Mây Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Tuy Phong; vụ Đặng Quốc An, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Hàm Tân; vụ
Nguyễn Văn Dũng -Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Sao Mai thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Bắc
Bình; vụ Trần Tấn Tăng – lái xe Công an huyện Hàm Thuận Bắc; vụ Lê Hoàng Thiện – Phó Đội trưởng Công an
huyện Phú Quý; vụ cán bộ địa chính xã Long Hải – Phú Quý; vụ sai phạm tại Trường Tiểu học Hàm Thạnh 1,
Hàm Thuận Nam.
(1)
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các cơ quan nội chính của huyện, kiểm tra, đôn đốc tiến độ điều tra, xử lý 16 (4)
vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài và các vụ việc còn có ý kiến khác nhau. Qua đó
đã kiến nghị với địa phương chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 01
vụ việc (vụ đấu thầu đất dự phòng tại Đức Bình, Tánh Linh); hủy quyết định
không khởi tố vụ án, để khởi tố, tiếp tục điều tra 01 vụ án (vụ Võ Đức Lư - Tân
Lập, Hàm Thuận Nam) đẩy nhanh tiến độ xử lý 14 vụ án, vụ việc. Chủ trì cùng
các ngành chức năng liên quan họp xem xét, thống nhất biện pháp xử lý vụ việc
vi phạm pháp luật tại Đội Quản lý thị trường số 7 đúng quy định pháp luật. Qua
xem xét toàn diện nhiều mặt, các ngành dự họp thống nhất xử lý hành chính theo
đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra là phù hợp.
1.3- Kết quả thực hiện chủ trương về thành lập Tổ giúp việc cho Thường
trực cấp ủy các huyện, thị, thành phố về công tác nội chính và phòng, chống
tham nhũng, thực hiện quy chế phối hợp và kết quả thực hiện chủ trương mua
tin về phòng, chống tham nhũng.
Theo đề nghị Ban Nội chính, Thường trực Tỉnh ủy có chủ trương về việc
thành lập Tổ giúp việc nội chính và phòng, chống tham nhũng (theo Thông báo
số 436-TB/VPTU, ngày 22/12/2014 của Thường trực Tỉnh ủy). Đến nay 10/10
huyện, thị, thành ủy đã thành lập Tổ giúp việc, ban hành quy định về chức năng,
nhiệm vụ và đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả.
Về xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp: Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ
đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh trong
công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đồng thời đánh giá sơ kết 01
năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công
an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án
nhân dân tỉnh, trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; kết quả
hoạt động phối hợp bước đầu đạt được kết quả tốt.
Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương mua tin phục vụ
công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Nội chính
Tỉnh ủy đã phối hợp với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực
thuộc, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai công tác
tuyên truyền về nội dung này. Đến nay các huyện, thị, thành ủy và sở, ban
Vụ Nguyễn Thành Nam - Thôn trưởng thôn Lò To và Nguyễn Thanh Tuấn - Công an viên thôn Lò To, xã
Hàm Cần, Hàm Thuận Nam; vụ Võ Thị Thu Danh - nguyên kế toán Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam;
vụ Võ Đức Lư - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam; vụ Lại Xuân
Đảm - BCH quân sự xã Gia an, Tánh Linh; vụ Bùi Thị Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tánh Linh; vụ
đấu thầu đất tại xã Đức Bình, huyện Tánh Linh; vụ thất thoát 2.115m3 cát tại xã Gia An, huyện Tánh Linh; vụ
Lâm Hồng Đạt - Trường THCS Sơn Lâm; vụ Đặng Thị Thanh Uyên- nguyên kế toán Trường THCS Sơn Lâm;
Vụ sai phạm xảy ra tại thị trấn Chợ Lầu (tách thành 3 vụ); vụ HTX dịch vụ thương mại Nông nghiệp Thái Hòa;
vụ Nguyễn Văn Dũng - Trạm trưởng trạm Sao Mai BQL rừng phòng hộ Sông lũy, Bắc Bình; vụ việc xảy ra tại
Thị trấn Đức Tài và thị trấn Võ Xu, Đức Linh.
(4)

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

4

ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh đã triển khai thực hiện, có tác động bước đầu
đến nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân.
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý tin
báo tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực; ban hành quy định về trình tự, thủ tục
và mức chi mua tin tố giác tham nhũng. Từ khi triển khai đến nay, Ban Nội
chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 05 tin phục vụ phòng, chống tham nhũng; trong đó
có 03 tin Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp các ngành có liên quan và địa
phương giải quyết đạt kết quả.
1.4- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của
các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc được tăng cường.
Ban Thường vụ, Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực
thuộc duy trì thường xuyên chế độ định kỳ trực tiếp nghe và cho ý kiến lãnh đạo
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo Tổ giúp việc,
các cơ quan chức năng rà soát lại các vụ tham nhũng, tiêu cực để tập trung xử lý.
Trên cơ sở đó các huyện, thị, thành ủy, giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành
chức năng xử lý từng vụ việc; đồng thời gắn với việc triển khai đồng bộ các biện
pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là công tác cải cách thủ tục hành
chính, kê khai tài sản, thu nhập, công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ
quan, đơn vị, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác... Nhờ vậy đã xử lý xong
nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, thực hiện các biện pháp phòng
ngừa sát hợp và hiệu quả hơn. Cấp ủy cơ sở cũng đã thực hiện khá tốt quy định
hàng tháng có mục kiểm điểm, đánh giá về phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
Các cấp ủy đảng tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
phòng, chống tham nhũng, lãng phí với nhiều hình thức đa dạng (5); ngày
Tổ chức đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức tuyên
truyền, quán triệt pháp luật về PCTN với 272 lớp/158.804 lượt cán bộ, công chức, nhân dân tham gia. Ủy ban
Mặt trận TQVN tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015
nhằm phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền ngày càng có hiệu quả hơn.
Tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh trong việc đưa tin, bài về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Báo
Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đang tải trên các ấn phẩm và phản ánh trên hệ thống phát
thanh 314 tin, bài và phóng sự có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sở Tư pháp nhân
bản 356 đĩa VCD “Tiểu phẩm pháp luật”, biên tập và phát hành 12.7000 tờ rơi “Hỏi - đáp Luật Tiếp công dân”,
3.000 Bản tin Tư pháp gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, trong đó đăng tải các bài viết về công tác
phòng, chống tham nhũng như: “Quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác”, “Phát hiện lãng phí và trách
nhiệm xử lý thông tin khi phát hiện lãng phí”; xây dựng chuyên mục “Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật”,
“Pháp luật và cuộc sống” thực hiện phỏng vấn tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát sóng 06
(5)
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29/7/2015, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 2486/KH-UBND về thực
hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công
ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh
năm 2015. Qua đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng
phí với nhiều hình thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động. Đã tổ chức 272 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp
luật về PCTN cho 158.804 lượt cán bộ, công chức, nhân dân tham gia. Sở Tư
pháp nhân bản 356 đĩa VCD “Tiểu phẩm pháp luật”, biên tập và phát hành
12.7000 tờ rơi, 3.000 Bản tin Tư pháp gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong
tỉnh, trong đó đăng tải các bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng như:
“Quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác”,“Phát hiện lãng phí và trách
nhiệm xử lý thông tin khi phát hiện lãng phí”; xây dựng chuyên mục “Giới thiệu
văn bản quy phạm pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống” thực hiện phỏng vấn tìm
hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo
dục và đào tạo; cuối năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tài liệu, tập
huấn giáo viên dạy môn công dân giáo dục và tổ chức giảng dạy tích hợp phòng,
chống tham nhũng tại các trường Trung học phổ thông. Năm học 2015-2016
việc giảng dạy được thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham
nhũng vào môn Giáo dục công dân (được phân bổ từ lớp 10 đến lớp 12); thời
lượng tương đương 6 tiết; thực hiện thanh tra chuyên đề việc giảng dạy nội dung
phòng chống tham những tại 06 trường THPT; thanh tra hành chính và chuyên
ngành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo gắn với thanh tra nội dung giảng dạy tích
hợp phòng chống tham nhũng tại 03 trường THPT. Kiểm tra chuyên môn gắn
với việc kiểm tra nội dung giảng dạy tích hợp phòng, chống tham nhũng tại 07
trường PTTH.
3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
3.1- Về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hầu hết các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác công khai,
minh bạch trong hoạt động của đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như:
công tác cán bộ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục
hành chính; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, đất
tiểu phẩm pháp luật đã đạt giải tại cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN” do Bộ Tư pháp tổ chức
có các tựa đề: “Như là tai họa”, “Công khai minh bạch”, “Khi người tố cáo bị hại”, “Đồng tiền có gai”, “Đối
mặt”, “Dân kiểm tra”. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên
truyền thông qua việc thực hiện“Ngày pháp luật” được tổ chức định kỳ hàng tháng…
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đai, nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng
góp của nhân dân; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tài chính; công
khai kết quả thanh tra, kiểm tra; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân
chủ ở cơ sở... Hình thức công khai được thực hiện thông qua việc giao ban hàng
tuần, trong các cuộc họp định kỳ, trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động, niêm yết trên bản tin của đơn vị, cập nhật trên Cổng Thông tin
điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người biết, thực hiện và giám sát. Bên cạnh
việc công khai, 100% đơn vị, địa phương đã đặt hòm thư góp ý, thông báo công
khai số điện thoại của lãnh đạo đơn vị để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức,
công dân.
Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 254 đơn vị trong việc thực hiện các quy
định về công khai, minh bạch; kết quả kiểm tra, hầu hết đơn vị đều thực hiện tốt
việc công khai, minh bạch trong hoạt động; qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.
3.2- Về xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trên địa bàn tỉnh được các đơn vị, địa phương quan tâm và thực hiện nghiêm túc.
Trong năm 2015, các đơn vị, địa phương đã ban hành mới 112 văn bản và sửa
đổi, bổ sung 30 văn bản thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn (6) cho phù
hợp; triển khai 44 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định
mức, tiêu chuẩn. Quá trình xây dựng quy chế, quy định các chế độ, định mức,
tiêu chuẩn đều căn cứ quy định của Nhà nước và được thông qua tập thể
CBCCVC của cơ quan, đơn vị thống nhất.
3.3 - Cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý
Trong năm 2015, UBND tỉnh đã công bố 59 thủ tục hành chính bổ sung mới,
08 thủ tục hành chính sửa đổi hoặc thay thế, hủy bỏ 04 thủ tục hành chính, công bố
12 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh
lý tài sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 và
Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành
kế hoạch triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 trên địa
bàn tỉnh. UBND cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn
tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “01 cửa” và “01 cửa liên thông” trong giải quyết hồ
sơ, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, hộ tịch, đăng ký kinh
doanh … Hiện toàn tỉnh có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 04 cơ
Như: Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế sử dụng xe, sử dụng, mua sắm tài sản; quy định về thanh toán các
chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
(6)
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quan ngành dọc (Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội) và
02 doanh nghiệp nhà nước (Công ty Điện lực và Công ty cấp thoát nước); 10/10
huyện, thị xã, thành phố và 127/127 đơn vị cấp xã đang thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được phối
hợp chặt chẽ hơn; chất lượng và hiệu quả được cải tiến và nâng cao, tạo điều kiện
cho tổ chức và cá nhân giao dịch hành chính thuận lợi, nhanh gọn hơn.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phạm vi toàn tỉnh: Đã tiếp nhận
783.994 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, lượng hồ sơ quá hạn là 5.422, tỉ lệ
trễ hạn là 0,7%, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó hồ sơ trễ hạn
trong lĩnh vực đất đai còn lớn, chiếm 74% số hồ sơ trễ hạn của cả tỉnh, so với
cùng kỳ năm 2014 giảm khoảng 5%.
Để đẩy mạnh ứng du ̣ng công nghê ̣ thông tin vào giải quyết công việc hành
chính, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục
hồ sơ hành chính, xây dựng và áp dụng các chương trình phục vụ công tác
chuyên môn của đơn vị, 100% đơn vị có Cổng thông tin điện tử. UBND tỉnh áp
dụng ta ̣m thời về ứng du ̣ng chữ ký số trong viê ̣c gửi, nhâ ̣n và sử du ̣ng văn bản
điêṇ tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên điạ bàn tỉnh, sử dụng Chương
trình quản lý văn bản và điều hành ... góp phầ n tiế t kiê ̣m thời gian, giảm chi phí
cho các cơ quan, đơn vị.
3.4- Về xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công
tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, ngừa tham nhũng
Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên việc quán triệt,
nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo
đức nghề nghiệp gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày
01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực
hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tại 59 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thanh
tra sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại 05 đơn vị, địa phương.
Tổ kiểm tra Chỉ thị 27-CT/TU của tỉnh đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra tại 05 đơn
vị(7), 04 cuộc kiểm tra các hàng quán, 01 cuộc kiểm tra về giờ giấc làm việc tại
UBND phường Đức Thắng, Phan Thiết. Kết quả cho thấy, ý thức, trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong việc thực hiện Chỉ thị 27CT/TU ngày càng tốt hơn.
Công tác chuyển đổi vị trí công tác đã được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan,
đơn vị, địa phương quan tâm và thực hiện khá tốt. Trong năm 2015, các cơ quan,
(7)
Tại 05 đơn vị: Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm - Thủy sản; Trung tâm Giống
vật nuôi, Trung tâm phòng, chống Sốt rét - Bưới cổ và Trung tâm Giám định Y khoa.
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đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi 714 cán bộ, công chức; việc chuyển
đổi được thực hiện theo kế hoạch, tiến hành dân chủ, công khai theo quy định.
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này ở một số cơ quan, đơn vị còn khó khăn,
nhất là các đơn vị có biên chế ít hoặc vị trí của cán bộ, công chức, viên chức
được phân công phụ trách ở một số lĩnh vực nhưng không có người đủ trình độ
nghiệp vụ, chuyên môn để thay thế.
3.5- Về minh bạch tài sản, thu nhập
Thực hiện 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 tài sản và kiểm soát việc
kê khai tài sản. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời
ban hành văn bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn. Để triển khai tốt
việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã
phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức
pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 710 cán bộ chủ chốt và cán bộ
nghiệp vụ các huyện, thị, thành phố, xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ngoài
ra theo chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra 08 đơn
vị, địa phương(8) việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2014.
Số người đã thực hiện kê khai là 9.590/ 9.590, đạt 100%; trong đó, cán bộ
thuộc diện cấp ủy quản lý là 400/400 người. 100% bản kê khai được tổ chức
công khai(9). Theo đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan chức năng đã
tiến hành xác minh việc kê khai tài sản và thu nhập đối với 03 trường hợp là cán
bộ, công chức; qua kiểm tra xác minh có 02 trường hợp phản ánh, kiến nghị
không đúng (Sở Công thương) và 01 trường hợp kê khai tài sản thiếu trung thực
(huyện Tánh Linh), đến nay đã được xử lý xong.
Qua việc thực hiện báo cáo kê khai, tài sản thu nhập năm 2014, có 07 đơn
vị đã báo cáo chậm so với quy định(10). Ngày 24/7/2015, UBND tỉnh có văn bản
số 2435/UBND-NCPC phê bình nghiêm khắc đối với các đơn vị chậm báo cáo
và không báo cáo việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014; đồng
thời, chỉ đạo tiến hành thanh tra đột xuất 01 huyện và 04 sở ngành về thực hiện
kê khai tài sản năm 2014(11). Qua đó, chấn chỉnh một số sai sót về trình tự thủ
(8)
Kiểm tra 08 đơn vị, địa phương: phường Phú Trinh, Đảng ủy thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bảo
hiểm xã hội tỉnh, Công ty khai thác công trình thủy lợi, xã Phan Rí Thành, Sở Y Tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch, phường Đức nghĩa, thành phố Phan Thiết
(9)
Niêm yết là 5.771 bản, đạt 60,18%; công bố tại cuộc họp 3.819 bản, đạt 39,82%.
(10)
Báo cáo chậm kê khai tài sản thu nhập năm 2014 có 07 đơn vị: Hội Đông y, Hội Văn học nghệ thuật
tỉnh; Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận; Công ty
TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi; Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết; Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân.
(11)
Kiểm tra đột xuất 05 đơn vị, địa phương: UBND Huyện Bắc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ.
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tục kê khai, đối tượng kê khai còn sót, đối tượng kê khai không ghi rõ nguồn gốc
tăng thêm... trong quá trình triển khai thực hiện. Ngày 18/11/2015, Ban Nội
chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 28CV/TU về việc lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ
Chính trị; UBND tỉnh có văn bản số 4258/UBND-NCPC, ngày 23/11/2015 chỉ
đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện nghiêm túc việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản,
thu nhập năm 2015.
4. Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
hướng dẫn của Bộ Tài chính về triển khai Luật thực hành tiết kiệm chống lãng
phí, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1050/UBND-TH, ngày 08/4/2015 và
quyết định số 1193/QĐ-UBND, ngày 06/5/2015 để triển khai Luật thực hành tiết
kiệm chống lãng phí và đề ra Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí của tỉnh năm 2015 gắn với việc thực hiện Quyết định số 86/QĐUBND về Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết của Chính
phủ và của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân
sách nhà nước năm 2015. Qua đó, UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,
địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí đạt kết quả. Cụ thể:
- Tổng kinh phí tiết kiệm được 10% chi thường xuyên được cấp có thẩm
quyền giao theo dự toán đầu năm là 69.693 triệu đồng, trong đó: sở, ban, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh là 35.908 triệu đồng; các huyện, thị xã, thành phố là 33.785
triệu đồng.
- Tổng tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015
nhằm chủ động điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015
theo Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 34.212
triệu đồng, trong đó: sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 18.056 triệu đồng; các
huyện, thị xã, thành phố 16.157 triệu đồng.
- Tổng tiết kiệm chi quản lý hành chính trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh
là 7.545 triệu đồng(12).

(12)

Trong đó: Văn phòng phẩm: 1.178 triệu đồng, Cước phí thông tin liên lạc: 670 triệu đồng, Điện: 1.103
triệu đồng, Xăng, dầu: 598 triệu đồng, Nước sạch: 543 triệu đồng, Công tác phí: 1.258 triệu đồng, Tổ chức hội
nghị, hội thảo: 549 triệu đồng, Tiếp khách, khánh tiết, lễ hội…: 749 triệu đồng, Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang
thiết bị làm việc: 904 triệu đồng.
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Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí được tăng cường; qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục
các tồn tại, hạn chế thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Nhìn chung, ý
thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong
việc quản lý, sử dụng tiết kiệm tài sản, kinh phí ngân sách được nâng lên; ý thức
thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt và tiêu dùng của cán bộ, công chức và nhân
dân có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại
địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị còn chung chung thiếu
cụ thể; chưa xác định được lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực
hiện; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ còn chậm so với thời gian quy định, nội
dung báo cáo còn nhiều hạn chế.
5. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống
tham nhũng; việc rà soát và xóa các quy hoạch không khả thi; thu hồi các
dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai mà
không có lý do chính đáng.
5.1- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng
phí được cấp ủy, HĐND và UBND các cấp đẩy mạnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh
đã ban hành giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính và kế hoạch giám sát
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
đã tiến hành giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính 03 cuộc/12 đơn
vị, 01 cuộc giám sát chuyên đề về dấu hiệu tham nhũng. Thanh tra tỉnh, thanh tra
sở ngành, các huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc đã tiến hành thanh tra,
kiểm tra, giám sát 309 cuộc/486 đơn vị về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(thanh tra 51 cuộc/64 đơn vị; kiểm tra 177 cuộc/293 đơn vị; giám sát 81cuộc/129
đơn vị); trong đó: Thanh tra tỉnh và thanh tra sở, ngành đã tiến hành 23 cuộc/23
đơn vị; 10/10 huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc đã thanh tra, kiểm tra
và giám sát 286 cuộc/463 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kết luận
phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế 2,87 tỉ đồng và 14.231m2 đất nông
nghiệp; kiến nghị thu hồi 1,197 tỉ đồng và toàn bộ diện tích đất trên, xử phạt vi
phạm hành chính 1,205 tỉ đồng, kiểm điểm 13 tập thể và 14 cá nhân.
5.2- Công tác kiểm tra đảng
Đối với công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên có dấu
hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến tham nhũng, cố ý
làm trái, cũng như việc thi hành kỷ luật liên quan đến tham nhũng, cố ý làm trái;
đã kiểm tra 23 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 13 đảng viên là cấp
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ủy viên các cấp; qua kiểm tra, kết luận có 09 đảng viên (là cấp ủy viên các cấp)
có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 8/9 trường hợp; nội dung vi phạm chủ yếu là:
tham mưu điều động lực lượng dân quân không đúng thực tế, kê khai
không đúng số lượng, số ngày và thời gian huấn luyện, chi không đúng mục
đích. Kiểm tra tài chính đối với 20 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã đề nghị thu
hồi 65,7 triệu đồng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với
240 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã đề nghị thu hồi 3,543 triệu đồng.
Trong năm 2015, có 50 chi đảng bộ cơ sở ban hành kế hoạch tự kiểm tra
công tác phòng, chống tham nhũng (50 cuộc); tập trung kiểm tra và tự kiểm tra
trên các lĩnh vực nhạy cảm thường xảy ra tham nhũng như lĩnh vực sử dụng đất
đai, thu chi tài chính, sử dụng và quản lý các khoản phí, lệ phí, xây dựng cơ bản
tại đơn vị. Qua đó đã chỉ đạo kịp thời khắc phục các hạn chế, sai sót đối với các
lĩnh vực được kiểm tra.
5.3- Rà soát và xóa các quy hoạch không khả thi; thu hồi các dự án đã
được cấp phép đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai mà không có lý do
chính đáng.
Qua rà soát, năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh
thu hồi 09 dự án và 01 chủ trương đầu tư gồm: 01 dự án thuộc lĩnh vực thương
mại dịch vụ, 04 dự án công nghiệp, 02 dự án du lịch, 02 dự án FDI, 01 chủ
trương đầu tư dự án nông nghiệp. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ
quan, ban, ngành và địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp như tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng... để các dự án sớm
triển khai xây dựng đi vào hoạt động kinh doanh. Trong năm 2015, có 19 dự án
khởi công xây dựng, trong đó có 10 dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh.
Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất: UBND tỉnh đã ban hành 81
quyết định giao trả 28 hồ sơ vì không có trong quy hoạch sử dụng đất; ký 70 hợp
đồng cho thuê đất; chuyển thông tin Cục thuế 169 hồ sơ với số tiền 58.026 triệu
đồng. Trong công tác thu hồi đất các dự án, thu hồi chủ trương đầu tư: UBND
tỉnh thu hồi đất 12 công trình với diện tích 147.468,6 m2.
6. Phát huy vai trò của xã hội về phòng, chống tham nhũng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các
hội quần chúng các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, phổ biến
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; tích cực phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên
quan; tăng cường triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công
khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản. Xây dựng chương trình, kế hoạch
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tham gia giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động
giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong
năm 2015, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường,
thị trấn đã giám sát 547 công trình, vụ việc tập trung ở các lĩnh vực như: xây dựng
công trình giao thông nông thôn, văn hóa, giáo dục, nhà tình thương, tuyến hẻm
nội thị... với tổng giá trị các hoạt động giám sát khoảng hơn 285,4 tỉ đồng, riêng
vốn huy động trong nhân dân hơn 42,5 tỉ đồng. Qua đó đã góp phần tích cực đến
ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.
Các cơ quan thông tin, báo chí có nhiều cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, kịp thời thông tin, phổ biến, giới thiệu các quy định pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần phát hiện, đấu
tranh ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí. Báo Bình Thuận, Đài Phát
thanh - Truyền hình Bình Thuận xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết
tin, bài đăng trên các ấn phẩm và phản ánh trên hệ thống phát thanh, truyền hình
nhiều nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
7. Kết quả giải quyết đơn thư về tham nhũng
Trong năm 2015, tổng số đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến
nghị về tham nhũng trên toàn tỉnh là 131 đơn, thư; gồm: khiếu nại 15 đơn, tố cáo
74 đơn, phản ánh kiến nghị 42 đơn (Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 115 đơn,
các địa phương tiếp nhận 16 đơn). Trong đó, có 12 đơn của năm trước chuyển
sang; 119 đơn, thư tiếp nhận trong năm 2015. Số đơn, thư mới tiếp nhận tăng 73
đơn thư, so với cùng kỳ năm 2014 (46 đơn, thư) tăng 158,69%.
Trong tổng số 131 đơn thư: Các địa phương, sở ngành đã giải quyết xong
56 đơn thư (khiếu nại 05, tố cáo 36, kiến nghị, phản ánh 15); đang giải quyết 27
đơn (tố cáo 21 đơn, khiếu nại 03, kiến nghị, phản ánh 03); số đơn, thư mạo
danh, nặc danh, không có địa chỉ và nội dung cụ thể, xử lý lưu theo quy định 48
đơn, chiếm 36,42%.
Trong 56 đơn đã giải quyết thì: đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị nội dung
có đúng có sai 18 đơn (32,14%); nội dung sai 14 (25%); đơn, thư nội dung
không có căn cứ xem xét giải quyết 24 đơn (42,86%). Các nội dung tố cáo đúng
đã được tiến hành thanh tra, kiểm tra kết luận xử lý xong, trong đó có 05 vụ việc
chuyển sang CQĐT xác minh làm rõ (vụ HTX Dịch vụ thương mại nông nghiệp
Thái Hòa, huyện Bắc Bình; vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, vụ
Ngô Văn Phong - Phó Giám đốc Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam; vụ Trường Tiểu
học Hàm Thạnh 1, huyện Hàm Thuận Nam; vụ Nguyễn Thành Nam, thôn
trưởng và Nguyễn Thanh Tuấn, Công an viên thôn Lò To).
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8. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực (có phụ lục kèm theo)
Năm 2015, các ngành, các cấp tiếp tục xử lý 35 vụ/46 người có hành vi
tham nhũng, tiêu cực; gồm 22 vụ năm 2014 chuyển qua (vụ sai phạm tại UBND
thị trấn Chợ Lầu tách ra làm 03 vụ riêng) và 13 vụ phát hiện trong năm 2015.
Trong 35 vụ thụ lý thì 27 vụ tham nhũng, 08 vụ liên quan đến kinh tế, chức vụ.
8.1- Số vụ mới phát hiện, thụ lý
Trong số 13 vụ mới phát hiện, thụ lý có: 12 vụ tham nhũng và 01 vụ tiêu
cực liên quan đến chức vụ. So với cùng kỳ 2014 (24 vụ), số vụ tham nhũng phát
hiện giảm 12 vụ = 50%; giá trị thiệt hại tăng 2,4 lần (12,247/5,020 tỉ đồng); thu
hồi 3,995 tỉ đồng = 32,62% giá trị thiệt hại.
Trong 12 vụ tham nhũng mới phát hiện 2015:
- Thời điểm xảy ra hành vi tham nhũng:
+ 08 vụ xảy ra năm 2014 trở về trước (chiếm 66,66%).
+ 04 vụ xảy ra trong 2015 (chiếm 33,33%).
- Lĩnh vực xảy ra sai phạm: Tài chính 06 vụ (chiếm 50%); đất đai 01 vụ
(chiếm 8,33%); lâm sản 01 vụ (chiếm 8,33%); thực thi công vụ 02 vụ (chiếm
16,66%), thi hành án dân sự 01 vụ (chiếm 8,33%), lĩnh vực khác 01 vụ (chiếm
8,33%).
- Địa bàn xảy ra tham nhũng: Cấp xã, phường 05 vụ (chiếm 41,66%), cấp
huyện 04 vụ (chiếm 33,33%), các đơn vị thuộc tỉnh quản lý 03 vụ (chiếm 25%)
- Đối tượng tham nhũng: Cán bộ cấp cơ sở 05 người, cán bộ cấp huyện 07
người, cán bộ cấp tỉnh 03 người.
- Nguồn phát hiện tham nhũng:
+ Từ đơn tố giác của quần chúng 05 vụ, chiếm 41,66%.
+ Qua tự kiểm tra phát hiện 05 vụ, chiếm 41,66%.
+ Qua kiểm tra, thanh tra của cấp trên 02 vụ, chiếm 16,66%.
8.2- Kết quả xử lý
Trong số 35 vụ thụ lý giải quyết trong năm 2015 (13) thì xử lý hành chính là
06 vụ; hình sự 29 vụ; giá trị tài sản đã thu hồi được 6,593/23,484 tỉ đồng, đạt
28,07% giá trị thiệt hại(14). Kết quả cụ thể:
- Cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp: đã kết thúc 12 cuộc thanh tra, kiểm
tra dấu hiệu vi phạm, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý:
(13)

So với cùng kỳ 2014 (39 vụ/63 người) giảm 04 vụ/17 người = 10,26% số vụ và 26% số người; giá trị
thiệt hại (23,484/12,142 tỉ đồng) tăng 11,342 tỉ đồng = 93,41%; thu hồi (6,593/2,812 tỉ đồng) tăng 3,781 tỉ đồng
= 134%.
(14)
Riêng đối với các vụ tham nhũng thì tài sản thu hồi là: 6,165/16,026 tỉ đồng đạt 38,46%.
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+ Xử lý kỷ luật 06 vụ(15)
+ Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 06 vụ(16)
- Cơ quan điều tra: thụ lý 25 vụ. Trong đó:
+ Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 11 vụ/17 bị can; quyết định tạm đình
chỉ điều tra 02 vụ/0 bị can do hết hạn điều tra.
+ Khởi tố điều tra 07 vụ/08 bị can.
+ Đang xác minh tin báo 05 vụ/11 người.
- Viện Kiểm sát: thụ lý 14 vụ/20 bị can. Trong đó:
+ Đã truy tố ra Tòa án 13 vụ/19 bị can;
+ Đang lập thủ tục truy tố: 01 vụ/01 bị can.
- Tòa án các cấp: thụ lý 13 vụ/19 bị can. Trong đó:
+ Đã xét xử 11 vụ/14 bị cáo (có 01 vụ phúc thẩm).
+ Đang thụ lý xét xử: 02 vụ/05 bị cáo.
Như vậy, các ngành chức năng đã xử lý xong: 20 vụ/21 người
- Hành chính: 06 vụ/06 người. Gồm: cách chức 02, khiển trách 01, cảnh
cáo 02, giáng cấp buộc xuất ngũ 01.
- Hình sự: 14 vụ/15 người, với tổng mức án 76 năm 9 tháng tù giam.
Đang tiếp tục xem xét xử lý: 15 vụ/25 người. Cụ thể:
- Hình sự: 15 vụ/ 25 người dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó:
+ Đang điều tra: 12 vụ/19 người (đã khởi tố 07 vụ/08 bị can, đang xác
minh, xử lý tin báo 05 vụ/11 người).
+ Đang truy tố: 01 vụ/01 bị can (vụ Lý Văn Mây - Chi cục thi hành án
Tuy Phong).
+ Đang thụ lý xét xử: 02 vụ/05 bị can (vụ Huỳnh Thái Kháng - Chủ tịch
UBND thị trấn Chợ Lầu; vụ Võ Thị Thu Danh - Tòa án Hàm Thuận Nam).
Riêng đối với 13 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo
xử lý: Đã xử lý xong 06 vụ (trong đó có 05 vụ đã xét xử, 01 vụ xử lý hành chính);
thụ lý tin báo 01 vụ; đã khởi tố điều tra 05 vụ; đang thụ lý xét xử 01 vụ(17).
(15)
06 vụ: Trần Tấn Tăng - lái xe Công an huyện Hàm Thuận Bắc; Lê Hoàng Thiện - Phó Đội trưởng Công
an huyện Phú Quý; Trần Thị Phương Thảo - Công chức một cửa, phường Phú Trinh, Phan Thiết; Trần Thanh
Hưng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc; Bùi Thị Thịnh - Phó chủ tịch Hội
Phụ nữ Tánh Linh; Mai Thị Thùy Hương - Kế toán Trường THPT Lý Thường Kiệt.
(16)
06 vụ: Trần Thị Thanh Phong - Công chức địa chính xã Long Hải, huyện Phú Quý; vụ đấu thầu đất dự
phòng Đức Bình - Tánh Linh; UBND thị trấn Võ Xu - Đức Linh; Ngô Văn Phong - Phó Giám đốc XNLN, Hàm
Thuận Nam; Hội Văn Học nghệ thuật; Trường Tiểu học Hàm Thạnh 1- Hàm Thuận Nam.
(17)
Đã xử lý xong 06 vụ: vụ Lại Xuân Đảm - Quân sự xã Gia An, Tánh Linh; vụ Lê Anh Thao - HTX Tín
dụng Đức Hạnh, Đức Linh; vụ Mai Công Hiến - Hội người mù tinh; vụ Võ Văn Hoàng - nguyên Chỉ huy trưởng
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9. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ
trách (kèm biểu mẫu số 04)
Trong số 20 vụ/21 người đã xử lý xong có 14 vụ tham nhũng và 06 vụ
liên quan kinh tế, chức vụ (không xử lý người đứng đầu).
Trong số 14 vụ tham nhũng, đã xem xét, xử lý trách nhiệm của người
đứng đầu 10 vụ; cụ thể:
- Đã xử lý về Đảng: Khiển trách 03. Xử lý 01 tập thể cấp ủy hình thức
khiển trách. Ngoài ra, kiểm điểm rút kinh nghiệm 03.
- Đã xử lý về chính quyền: Cảnh cáo 01, cách chức 01. Ngoài ra, kiểm
điểm rút kinh nghiệm 02, kiểm điểm phê bình trước tập thể đơn vị 05.
Còn lại 04 vụ không xử lý (02 vụ người đứng đầu vừa là người vi phạm bị
xử lý hình sự, 01 vụ không xử lý vì cơ sở tự kiểm tra phát hiện và họp thống nhất
không xử lý, 01 vụ chưa xử lý vì người đứng đầu đã nghỉ hưu).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được và nguyên nhân
Năm 2015, dù tập trung tổ chức Đại hội Đảng nhưng công tác phòng,
chống tham nhũng vẫn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo và triển khai khá tích cực, tạo được chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” được tăng cường, nội dung và hình thức đa dạng và phù hợp hơn.
Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai cụ thể, sát thực
hơn; công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được
tập trung triển khai đạt kết quả; thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai
tài sản đúng theo quy định; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng, ban hành và
thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện công khai minh bạch trong
hoạt động của cơ quan, đơn vị… tiếp tục được triển khai đồng bộ và tích cực
hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được
quan tâm; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử được tăng cường; công tác tự
BCH Quân sự và Nguyễn Văn Lài - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị trấn Chợ Lầu và vụ Bùi Thị Thịnh - Phó
Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tánh Linh đã xử lý hành chính.
- 01 vụ thụ lý tin báo: Vụ đấu thầu đất dự phòng Đức Bình, Tánh Linh.
- 05 vụ đã khởi tố điều tra: Ngô Văn Phong - XN Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam; vụ Võ Đức Lư - Chủ tịch
xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam; vụ Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại Thái Hòa, huyện Bắc Bình; vụ
Bùi Ngọc Nam - nguyên Phó Phòng kế toán Công ty TNHH XSKT Bình Thuận; vụ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
- 01 vụ đang thụ lý xét xử: vụ Huỳnh Thái Kháng - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lầu (tách riêng từ vụ sai
phạm chung tại UBND thị trấn Chợ Lầu).
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kiểm tra và phát hiện hành vi tham nhũng có chuyển biến tiến bộ; nhờ đó giúp
công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ngày càng có hiệu quả.
- Công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ
chức đảng và người đứng đầu có chuyển biến tiến bộ; định kỳ cấp ủy, ban
thường vụ, thường trực cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư nghe báo cáo và
cho ý kiến về phòng, chống tham nhũng từng bước đi vào nề nếp. Công tác phát
hiện, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được
chỉ đạo chặt chẽ; các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp xử lý các vụ
việc, vụ án tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng phát huy tốt hơn
chức trách nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ,
Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ
động phối hợp với các cơ quan tố tụng của tỉnh và huyện, tăng cường làm việc
với một số cấp ủy địa phương, nhờ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực
trên địa bàn.
- Số vụ tham nhũng, tiêu cực giảm đáng kể, số vụ phát hiện qua tự kiểm
tra tăng nhiều so với năm 2014 (41,6% so với 16,6%).
Kết quả trên đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng và có tác
dụng ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần, thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội của địa phương.
Nguyên nhân:
- Nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp có chuyển biến.
- Cấp ủy, chính quyền nhất là các cơ quan tố tụng có sự tập trung chỉ đạo
thực hiện tốt trách nhiệm trong phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.
- Công tác tham mưu của các cơ quan chức năng ngày càng đi vào chiều
sâu cụ thể, kịp thời hơn.
2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
- Nhìn chung công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có
nơi, có lúc chỉ đạo chưa thật tập trung và quyết liệt. Tình hình tham nhũng, tiêu
cực vẫn còn diễn biến phức tạp; tham nhũng không chỉ tiếp tục xảy ra nhiều
trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách đất đai mà cả nhiều lĩnh vực khác
(thi hành án dân sự, kiểm soát lâm sản, xử lý sai phạm...); Sai phạm xảy ra ở
nhiều cấp, nhiều ngành (kể cả địa bàn Phú Quý), có vụ gây thiệt hại nghiêm
trọng về tài sản. Đối tượng vi phạm chủ yếu là những người trực tiếp giữ tiền,
tài sản; người có chức vụ, quyền hạn.
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- Vai trò của cấp ủy, Mặt trận, các đoàn thể trong công tác phòng, chống
tham nhũng một số nơi chưa thể hiện rõ; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý,
trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa được phát
huy đầy đủ, đúng mức.
- Tiến độ xử lý vụ việc của một số địa phương, đơn vị còn chậm, kéo dài,
có vụ xử lý thiếu kiên quyết(18), chưa bảo đảm công bằng, tài sản tham nhũng thu
hồi còn thấp.
- Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, có hành vi
tham nhũng, tiêu cực làm giảm sút niềm tin của nhân dân.
Nguyên nhân:
- Quyết tâm của lãnh đạo, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị
trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
chưa cao, thiếu tập trung; một số nơi còn chủ quan, lúng túng trong việc thực
hiện các biện pháp phòng ngừa; chưa chú trọng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm
tra nội bộ, nên chưa thật sự ngăn ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực trong
nội bộ từng cơ quan, đơn vị.
- Công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong một số vụ, việc
chưa thật chặt chẽ, nên có vụ việc tham nhũng, tiêu cực xử lý còn kéo dài, chưa
đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM
NHŨNG NĂM 2016

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể
trong tỉnh tổ chức quán triệt sâu kỷ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIII về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân chủ trương mua tin phục vụ
phòng, chống tham nhũng, động viên tinh thần trách nhiệm và tính tích cực của
đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng,
tiêu cực.
2. Tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 50CT/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. Đồng thời, chủ
động thực hiện tốt những nội dung đã nêu trong Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày
Vụ đấu thầu đất dự phòng Đức Bình - Tánh Linh; vụ Võ Đức Lư - Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Hàm
Thuận nam; vụ Ngô Văn Phong - Phó Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam; vụ Hợp tác xã Nông
nghiệpThái Hòa, huyện Bắc Bình.
(18)
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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, gắn với việc thực
hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày
08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Tập trung chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổng kết 10 năm thực hiện
Luật Phòng, chống tham nhũng.
4. Quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham
nhũng; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà
nước; thực hiện cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính đạt
chất lượng hiệu quả cao; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo
tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03.01/2014 của Bộ Chính trị; thực hiện
việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng, ngừa tham nhũng; kiên quyết và kịp
thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra
tham nhũng.
5. Xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí năm 2016; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát
các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý ngân
sách, quản lý các quỹ, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý các dự án, xây dựng cơ
bản, công tác cán bộ, công tác thi hành án, công tác kiểm tra xử lý sai phạm của
các ngành chức năng... Đặc biệt là hoạt động của văn phòng một cửa, thu phí, lệ
phí ở xã, phường, thị trấn để ngăn ngừa, phòng chống nạn tham nhũng vặt.
6. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan chức năng
của tỉnh và huyện tập trung rà soát, chỉ đạo khẩn trương giải quyết, xử lý dứt
điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, nhất là các vụ việc
còn tồn đọng, phức tạp dư luận quan tâm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án
mới phát sinh, phát hiện; kiên quyết và kịp thời thu hồi tài sản bị thiệt hại do
hành vi tham nhũng gây ra. Tập trung giải quyết thật tốt đơn thư khiếu nại, tố
cáo, nhất là đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.
7. Các cấp, các ngành rà soát, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 779KL/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát 08 cuộc
thanh tra kinh tế - xã hội do Ban nội chính Trung ương và Đoàn rà soát tỉnh kiến
nghị và Công văn số 2275-CV/TU, ngày 08/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc chấn chỉnh công tác thanh tra.
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8. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin truyền
thông, Báo, Đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn
những hành vi tham nhũng, lãng phí; tham gia giám sát công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; động viên, cổ vũ những nơi làm tốt, những tấm gương
sáng, tích cực góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và
thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả.
9. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán
bộ trực tiếp làm công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn
toàn tỉnh.
10. Thực hiện tốt và có hiệu quả chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng và các kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Nội
chính Trung ương./.
Nơi nhận:
- BCĐ Trung ương về PCTN (báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương (báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, T78);
- Vụ 8, Ban Nội chính Trung ương (TP.HCM);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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