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BÁO CÁO
Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về
tổng kết Chiến lược Quốc gia (CLQG) phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm
2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
(UNCAC); Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp Ủy
ban thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Xây dựng và thi hành văn bản quy
phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục
pháp luật; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài
thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp
pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư
pháp khác theo quy định của pháp luật,...
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và 03 Phó
Giám đốc); Khối Văn phòng Sở (gồm: Văn phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp
luật, Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi THPL, Thanh tra Sở, Phòng Hành
chính và Bổ trợ tư pháp) và các đơn vị trực thuộc Sở (gồm: Phòng Công chứng số
1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản). Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (CCVC và
NLĐ) trong cơ quan đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; công chức,
viên chức lãnh đạo đều có khả năng quản lý, có trình độ, năng lực công tác, có
phẩm chất đạo đức tốt và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; luôn có ý thức
phòng, chống tham nhũng.
Lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
CLQG PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC đến toàn toàn thể các
đơn vị thuộc Sở; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về
PCTN trong đội ngũ CCVC và NLĐ trong cơ quan.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CLQG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
UNCAC

2
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL) PCTN, CLQG PCTN đến năm 2020, Chương trình hành
động của Chính phủ về PCTN, UNCAC.
1.1. Việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
- Xác định công tác PBGDPL là một trong những khâu quan trọng trong quá
trình thực thi các quy định của pháp luật. Để định hướng cho các ngành, các cấp
đẩy mạnh công tác phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ
quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành liên quan chặt chẽ đến
tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách
liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. Hàng năm, Sở Tư pháp
trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch PBGDPL(1), trong đó, chú trọng phổ biến
các văn bản pháp luật quan trọng như: Luật PCTN, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước…
cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết,
tìm hiểu và thực hiện. Đồng thời, định kỳ hàng quý, hướng dẫn các ngành, các cấp
xây dựng Kế hoạch PBGDPL để thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc
triển khai thực hiện.
Triển khai Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 Bộ trưởng Bộ Tư
pháp về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ,
công chức, viên chức và Nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”, Sở Tư pháp đã
trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 05/4/2012 để tổ chức
triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tổ chức phổ biến, trang bị
kiến thức pháp luật về PCTN, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức
chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp
Nhân dân trên địa bàn tỉnh, loại bỏ dần các điều kiện phát sinh tham nhũng, tạo sự
đồng thuận xã hội về đấu tranh PCTN, góp phần đấu tranh PCTN đạt hiệu quả.
1.2. Tồn tại, hạn chế
- Là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn nên việc cân đối,
bố trí ngân sách cho công tác PBGDPL về PCTN còn hạn chế, chưa đáp ứng được
yêu cầu trong tình hình mới. Việc triển khai công tác PBGDPL về PCTN có lúc, có
nơi chưa đồng bộ, chưa có chiều sâu, chưa mang tính rộng khắp, chủ yếu là lồng
ghép nên hiệu quả đem lại chưa cao.
Năm 2009: Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 05/02/2009; Năm 2010: Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày
18/01/2010; Năm 2011: Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 17/01/2011;Năm 2012: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày
05/01/2012; Năm 2013: Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 05/01/2013; Năm 2014: Kế hoạch số 27/KH-UBND,
ngày 03/01/2014; Năm 2015: Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 13/01/2015; Năm 2016: Kế hoạch số 3122/KHUBND ngày 31/12/2015; Năm 2017: Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 13/3/2017; Năm 2018: Kế hoạch số
215/KH-UBND ngày 22/01/2018; Năm 2019: Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 31/01/2019; Năm 2020: Kế hoạch
số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020.
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- Sự phối hợp giữa các sơ, ban ngành, đoàn thể chưa đồng bộ, phân công
trách nhiệm chưa rõ ràng. Đội ngũ làm công tác PBGDPL còn thiếu, trình độ
chuyên môn không đồng đều, nhất là kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn,
khả năng truyền đạt còn yếu, chưa thu hút người nghe nên hiệu quả đạt được chưa
cao.
2. Việc thực hiện các nhóm giải pháp
2.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây
dựng và thực hiện pháp luật
Sở Tư pháp đã ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ
trong Ban Giám đốc Sở(2), đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc. Thường xuyên xây dựng mối quan hệ giữa tập thể Lãnh đạo Sở với
Đảng ủy, BCH Công đoàn để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ
quan. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CCVC và NLĐ, nhất là người
đứng đầu các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở về thực hiện Quy chế dân chủ.
Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCVC và NLĐ để giải quyết kịp
thời những khó khăn, kiến nghị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ
quan.
Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định đối với việc
mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; công bố công
khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải
quyết và mức thu các loại phí lệ phí...Việc thực hiện công khai, minh bạch được
thực hiện bằng nhiều hình thức như niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; trên
Trang Thông tin điện tử và phát hành các ấn phẩm;...
Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành Kế hoạch(3) để rà soát, đánh
giá thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai
đang còn hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thường xuyên rà
soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định(4). Đồng thời, hướng dẫn việc giải quyết
TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân
phải đi lại nhiều lần; không tự đặt thêm các yêu cầu, điều kiện hoặc quy định trong
giải quyết TTHC. Việc giải quyết TTHC qua Dịch vụ bưu chính công ích được chú
trọng triển khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh
Quyết định số 09/QĐ-STP, ngày 12/02/2019; Quyết định số 26/QĐ-STP, ngày 12/4/20218; Quyết định số 35/QĐSTP, ngày 08/5/2020.
3
Kế hoạch số 06/KH-STP, ngày 22/01/2018; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 23/01/2019; Kế hoạch số 44/KH-STP,
ngày 17/12/20219; Kế hoạch số 45/KH-STP, ngày 30 tháng 12 năm 2020......
4
Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/3/2020; (2) Quyết định số 271/QĐ-UBNDngày 11/5/2020; (3) Quyết định
số 449/QĐ-UBND ngày 07/6/2020; (4) Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 08/3/2020; (5) Quyết định số 640/QĐUBND ngày 31/8/2020; (6) Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 11/9/2020; (7) Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày
15/10/2020; (8) Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 18/10/2020; (9) Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày
18/10/2020.
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nghiệp. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, công
dân về việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và
trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; qua Trang Thông tin điện
tử của Sở và qua việc triển khai nhiệm vụ của công chức; nêu rõ sự lợi ích, tiết
kiệm chi phí khi thực hiện TTHC qua môi trường mạng. Đến nay, 100% TTHC
được tiếp nhận đúng thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện và được giải quyết,
trả kết quả trước hoặc đúng thời hạn theo quy định, không để hồ sơ tồn đọng hay
quá hạn, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Hồ sơ giải quyết TTHC giữa các
phòng chuyên môn, bộ phận được phối hợp xử lý kịp thời, nhanh gọn.
Thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức,
cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã công khai thông
tin liên lạc người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định
hành chính (gồm số điện thoại; email; địa chỉ liên hệ) tại Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử của Sở.
Thanh tra Sở thường xuyên nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, đảm bảo
thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong công tác PCTN.
2.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi
công vụ
Thường xuyên đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không
chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của CCVC và NLĐ, nhất là trách
nhiệm của người đứng đầu.
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy chế chi tiêu
nội bộ(5) đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời, đưa ra giải pháp
quản lý tài chính, tài sản, sử dụng lao động hợp lý, tiết kiệm chi nhằm tăng thêm
thu nhập. Thực hiện công khai tài chính và tạo điều kiện cho CCVC và NLĐ theo
dõi, giám sát quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.
Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của
Bộ Tư pháp về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công
chức, viên chức ngành Tư pháp; Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 22/5/2018 của

5

Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Sở Tư pháp.
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Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp,
đạo đức công vụ của CCVC và NLĐ của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức, viên chức trong
Ngành theo đúng quy định(6). Đến nay, trong đơn vị không có trường hợp vi phạm
quy định về kê khai tài sản, thu nhập.
2.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh
cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch: Không.
2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều
tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng
a) Hoạt động giám sát công tác PCTN; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực
hiện Luật PCTN
Tình hình, kết quả hoạt động giám sát và hình thức giám sát của Đoàn đại
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân
trong công tác PCTN: Không.
b) Việc phát hiện, xử lý tham nhũng
- Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử: Không.
- Kết quả xử lý hành vi tham nhũng: Xử lý cá nhân tham nhũng, xử lý trách
nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan: Không.
c) Công tác thu hồi tài sản tham nhũng
- Tình hình thiệt hại do tham nhũng gây ra: Không.
- Kết quả thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại do tham nhũng: Không.
d) Mô hình tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng và sự phối hợp
công tác giữa các cơ quan PCTN
Hiện nay, nhiệm vụ PCTN của Sở Tư pháp được giao Thanh tra Sở; các
Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở là đơn vị phối hợp. Đội ngũ công chức Thanh tra
Sở có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao;
tham mưu thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN.
2.5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng,
chống tham nhũng
Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh
tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và PCTN cho toàn thể CCVC và NLĐ trong cơ
Báo cáo số 104/BC-STP, ngày 29/4/2015; Công văn số 1063/STP-VP, ngày 01/12/20217; Báo cáo số 26/BC-STP,
ngày 20/01/2018; Công văn số 1166/STP-VP, ngày 28/11/2018; Công văn số 182/STP-VP, ngày 04/02/2021.
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quan; đồng thời, hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh
tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật này cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
tỉnh bằng các hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức chấp hành pháp luật. Tổ chức biên soạn đề cương, tờ gấp tuyên truyền, cấp
phát đến cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ cho công tác tuyên truyền;...
3. Việc nội luật hóa, thực thi UNCACvà công tác hợp tác quốc tế về PCTN:
Không.
4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung
và pháp luật về PCTN nói riêng trên địa bàn tỉnh
4.1. Thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh
về triển khai 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 cán bộ,
công chức, viên chức và Nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”
Sở Tư pháp tổ chức Cuộc thi Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN
trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 5403/KH-BTC, ngày 16/7/2013 của Ban Tổ
chức Cuộc thi Trung ương; hình thức tổ chức dưới dạng Video Clip về các nội
dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của
Nhà nước về PCTN... với tổng số 11 tiểu phẩm(7) dự thi của cơ quan, đơn vị, đoàn
thể trong tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Các Tiểu phẩm dự thi hầu hết đều
phản ánh thực trạng, lên án và phê phán các hành vi tham nhũng trong các lĩnh vực
quản lý nhà nước cũng như hệ quả của tệ nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng,
đang đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, cần phải phải xử lý thật nghiêm để loại bỏ
tệ nạn này thông qua việc thực hiện nghiêm túc Luật PCTN năm 2005, Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2005 (năm 2007, năm 2012). Kết
thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 01 Giải nhất(8), 02 Giải nhì(9), 02 Giải ba(10), 06
Giải khuyến khích(11).
Triển khai Văn bản số 3831/BTP-PBGDPL ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp
về thực hiện chỉ đạo điểm Đề án năm 2013, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các
sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Cụ
thể: Phòng Công chứng số 1 tỉnh và UBND xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi là đơn vị
được chọn để triển khai các hoạt động chỉ đạo điểm thông qua các hình thức tổ
UBND huyện Kon Rẫy, Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi; Trường Trung học phổ thông Kon Tum; Trường Trung
học phổ thông Duy Tân; UBND huyện Ngọc Hồi; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND thành phố Kon Tum; UBND
huyện Đăk Hà; Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn; trường CĐSP Kon Tum; Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy.
8
Tiểu phẩm “Trách nhiệm không của riêng ai” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
9
Tiểu phẩm “Hãy chung tay phòng, chống tham nhũng” của Trường THPT Duy Tân và Tiểu phẩm “Mua chuộc”
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
10
Tiểu phẩm “Chạy việc” của Trường THPT Kon Tum và “Lưới trời” của UBND huyện Kon Rẫy.
11
Tiểu phẩm: “Trả giá” của Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi; “Táo quân” của Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy;
“Chuyện của Tài” của Trường CĐSP Kon Tum; “Đừng mất niềm tin” của UBND thành phố Kon Tum”; “Hoa trái
mùa” của UBND huyện Đăk Hà và “Tìm lại chính mình” của UBND huyện Ngọc Hồi.
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chức 01 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN cho 50 cán bộ, công chức,
viên chức thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp; 01 Chương trình truyền
thông về PCTN cho cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã
Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; biên soạn, in ấn, phát hành 1.000 tờ gấp về các nội dung
về Luật PCTN năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm
2012; Luật Công chứng năm 2006; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP
ngày 19/01/2013 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng; 02 pa nô với các khẩu hiệu “Nâng
cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN”, “Nâng cao nhận
thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ và Nhân
dân”.
4.2. Thực hiện Kế hoạch số 3092/KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND
tỉnh về việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án "Tuyên truyền, PBGDPL
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Sở Tư pháp biên soạn, phát hành 02 tập Tài liệu PBGDPL về PCTN (Phần
1,2) gửi UBND thành phố tham khảo, lựa chọn, sử dụng theo quy định (12); đồng
thời, biên soạn 10 loại tờ gấp PBGDPL về Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn
thi hành và đang tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác in ấn, phát
hành.
4.3. Ngoài ra, công tác PBGDPL nói chung, trong đó có lồng ghép các nội
dung về PCTN được đơn vị tham mưu triển khai thực hiện với hình thức, nội dung
phong phú, đa dạng và đạt được một số kết quả tích cực như sau:
Tổ chức 01 Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, phổ biến các
văn bản pháp luật về tố cáo và PCTN năm 2019 cho khoảng 100 đại biểu là công
chức Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, trong đó tập trung
chú trọng phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018, Luật Tố
cáo năm 2018...; lồng ghép phổ biến các quy định của Luật PCTN năm 2018 tại 05
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2019, 2020 cho gần 500 Hoà giải viên
ở cơ sở trên địa bàn huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ngọc Hồi và Ia
H'Drai.
Tổ chức biên soạn, phát hành, đăng tải hàng chục đề cương giới thiệu các
văn bản luật mới, các văn bản luật liên quan đến PCTN trên Trang Thông tin điện
tử của Sở để cung cấp cho các ngành, địa phương làm tài liệu tham khảo cũng như
giúp người dân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện đúng, như: Luật PCTN;
Luật Tố cáo, Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Bộ luật hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Luật Xử lý vi phạm hành chính...; biên soạn, in ấn
Công văn số 1205/STP-PBGDPL ngày 03/12/2019 về việc cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống
tham nhũng (Phần I); Công văn số 350/STP-PBGDPL ngày 15/4/2020 về việc cung cấp tài tiệu phổ biến pháp luật
về phòng, chống tham nhũng (Phần II).
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và cấp phát miễn phí hàng trăm ngàn tờ gấp các loại, tài liệu hỏi đáp... trong đó có
nội dung của Luật PCTN; Luật Tố cáo, Luật Đặc xá, Bộ luật Hình sự năm 2015
(sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Tiếp
công dân...
Phối hợp với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình đăng tải nội dung
các văn bản pháp luật mới, văn bản liên quan đến PCTN trên Chuyên mục, chuyên
trang “Pháp luật và Đời sống” định kỳ hàng tháng (đến năm 2016); cập nhật
thường xuyên, kịp thời nội dung các văn bản pháp luật mới, các văn bản liên quan
đến PCTN với hàng trăm tin, bài viết... trên Trang Thông tin điện tử của Sở, định
kỳ hàng năm phát hành 06 số Bản tin phổ biến pháp luật (6.600 cuốn), 04 số Tập
san Tư pháp (2.800 cuốn) nhằm góp phần nâng cao kiến thức, sự hiểu biết cũng
như giải đáp thắc mắc các vấn đề pháp luật cho bạn đọc nói riêng và cộng đồng xã
hội nói chung, hướng mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
Tổ chức lồng ghép phổ biến pháp luật về PCTN trong triển khai thực hiện
“Ngày Pháp luật” hàng năm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh(13) nhằm đưa việc học
tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ,
CCVC và NLĐ và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp
hành pháp luật, nhất là pháp luật về PCTN.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Sở Tư pháp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết,
kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, trong đó có
CLQG PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC. Qua đó, góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN cho đội ngũ CCVC và
NLĐ; nhờ đó, đến nay, cơ quan Sở Tư pháp không xảy ra vụ việc tham nhũng, tiêu
cực.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản
hướng dẫn chi tiết thi hành Luật PCTN năm 2018 để triển khai thực hiện đồng bộ,
thống nhất, hiệu quả.
2. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ,
công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.
(Gửi kèm Phụ lục thống kê số liệu chủ yếu về PCTN)

Năm 2014: Kế hoạch số 2359/KH-UBND ngày 18/9/2014; Năm 2015: Kế hoạch số 2194/KH-UBND ngày
21/9/2015; Năm 2016: Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016; Năm 2017: Kế hoạch số 2068/KH-UBND
ngày 02/8/2017; Năm 2018: Kế hoạch số 2313/KH-UBND ngày 16/8/2018; Năm 2019: Kế hoạch số 1598/KHUBND ngày 26/6/2019;Năm 2020: Kế hoạch số 3701/KH-UBND ngày 30/9/2020.
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Trên đây là báo cáo tổng kết CLQG PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực
hiện UNCAC của Sở Tư pháp. Kính báo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Văn phòng Sở;
- Lưu VT, TTr/STP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Thanh

