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Kính gửi: Quốc hội Khoá XIV 

Ngày 30/8/2019, Chính phủ có Báo cáo số 372/BC-CP về công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) năm 2019. Báo cáo gồm 4 phần, kèm theo 02 phụ 

lục chi tiết, trong đó đã báo cáo cụ thể kết quả trên các mặt của công tác PCTN 

năm 2019; đánh giá kết quả đạt được, dự báo tình hình; xác định phương hướng, 

nhiệm vụ của công tác PCTN năm 2020 và một số kiến nghị, đề xuất. Chính phủ 

xin báo cáo tóm tắt như sau: 

Năm 2019, với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước; sự lãnh 

đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, khẩn trương, tích cực của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, sự nỗ lực, cố 

gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh 

nghiệp, báo chí và Nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có 

bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả toàn 

diện, tích cực, rõ rệt; tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều 

hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích 

cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đôn đốc thường xuyên, liên tục đối với các ngành, 

các cấp, các cơ quan chức năng. Trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động chỉ 

đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định PCTN là nhiệm 

vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn 

với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đã chú trọng chỉ đạo các cấp, các 

ngành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã 

hội để PCTN, thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt 

động công vụ. 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN 

Năm 2019, Chính phủ ban hành 117 nghị định, 108 nghị quyết; Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành 40 quyết định về quản lý, điều hành; các Bộ, ngành, địa 

phương đã ban hành 3.249 văn bản; sửa đổi, bổ sung 326 văn bản nhằm cụ thể 

hoá, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, qua đó nâng 
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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 dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.  

Thực hiện Luật PCTN năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 

đạo và các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục tăng cường rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, 

đơn vị mình; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật PCTN năm 2018.  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát 

huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc tế trong PCTN 

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021. Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các cơ 

quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

và đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Các bộ 

ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện, đã mở 90.401 lớp tuyên 

truyền cho 2.341.214 cán bộ, nhân dân; xuất bản 262.142 đầu sách, tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

- Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam 

và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các góp ý, phản biện xã hội, góp 

phần hoàn thiện cơ chế, pháp luật về PCTN; tích cực thực hiện các chương trình 

phối hợp giám sát, chú trọng những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh 

tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.  

- Hợp tác quốc tế về PCTN tiếp tục được đẩy mạnh. Việt Nam thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng; tích cực thực hiện các cam kết về bảo đảm minh bạch và PCTN trong 

APEC, ASEAN, WTO, CPTPP. 

3. Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị chuyên 

trách chống tham nhũng 

Cục Phòng, Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ tập trung thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN, đồng thời chú trọng tiến hành các 

cuộc thanh tra nhằm phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, nhất là các vụ việc 

nghiêm trọng, phức tạp, được Thủ tướng Chính phủ giao. Cục Cảnh sát điều tra 

tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thụ lý điều tra 10 vụ, 50 bị 

can. Kết luận điều tra 08 vụ, 46 bị can; hiện đang điều tra 02 vụ, 04 bị can. 

Trong đó, có nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 

xã hội quan tâm được điều tra, xử lý, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban 

Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo. Vụ Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý, giải quyết những vụ án tham 

nhũng do Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ 

Công an và các cơ quan điều tra khác thuộc Bộ Công an được giao nhiệm vụ 

trực tiếp điều tra. 



3 

 

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

- Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý:  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo cụ thể, quyết liệt 

các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai Trục liên 

thông văn bản quốc gia, với 95/95 cơ quan bộ, ngành và địa phương đã hoàn 

thành kết nối; phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các bộ, ngành đã 

trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 29 văn bản quy phạm pháp luật để 

cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm trên 5,9 triệu ngày công và 

893,9 tỷ đồng/01 năm. Công tác kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch 

cũng được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện; đã kiểm tra 3.875 cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện, chấn chỉnh 35 đơn vị có vi phạm. 

- Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.424  văn bản liên quan đến chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.461 văn bản cho phù 

hợp; đã tiến hành 1.339 cuộc kiểm tra, phát hiện 134 vụ việc và 118 người có vi 

phạm, kiến nghị kỷ luật 26 người, thu hồi, yêu cầu bồi thường 267,86 tỷ đồng. 

- Minh bạch tài sản, thu nhập:  

Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm đạt tỷ lệ 99,9%; Số bản 

kê khai đã công khai đạt 99,4%; có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, 

phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 04 trường hợp so với cùng kỳ năm 

trước). Đã xử lý kỷ luật 08 trường hợp đang xem xét xử lý 02 trường hợp. 

- Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; nộp 

lại quà tặng  

Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

tại 1.650 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý 

nghiêm các sai phạm, xử lý 57 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.  Việc thực 

hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Năm 2019 có 

03 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng. 

- Chuyển đổi vị trí công tác, Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi 

để xảy ra tham nhũng: 

Việc chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương 

thực hiện. Đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 9.106 cán bộ, công chức, 

viên chức. Năm 2019, có 21 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách 

nhiệm để xảy ra tham nhũng và 02 người đang được xem xét, xử lý.  

- Đổi mới phương thức thanh toán:  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và 

các cơ quan liên quan thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền 

mặt và các biện pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền, chống tội phạm kinh tế. 

Các ngân hàng thương mại cũng đã tích hợp thêm nhiều tính năng, tiện ích vào 

thẻ ngân hàng để sử dụng cho chi trả hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hóa đơn tiện 

ích, thanh toán trực tuyến; nâng cao độ an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ. 

5. Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 

- Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 5.252 cuộc thanh tra hành chính và 
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181.512 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 

66.516 tỷ đồng (tăng 158% so với năm 2018), 1.799  ha đất; kiến nghị xử lý 1.039 

tập thể và nhiều cá nhân; ban hành trên 83.437 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 75 vụ, 149 đối tượng.  

- Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 27.130 vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,4%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 

24,1 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân; kiến nghị 

xử lý vi phạm 597 người (đã xử lý 388 người), chuyển cơ quan điều tra 20 vụ, 

26 đối tượng. 

- Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 122.029 tỷ đồng (tăng 

28.084 tỷ đồng, giảm  chi 28.373 tỷ đồng, xử lý khác 64.572 tỷ đồng); chuyển 

hồ sơ 07 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp 

34 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương, Tòa án nhân dân và các cơ quan nhà nước khác có thẩm 

quyền để phục vụ hoạt động điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng. 

6. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng 

- Qua việc tự kiểm tra nội bộ phát hiện 19 vụ, 22 đối tượng (bằng số vụ và 

tăng 4,7% số đối tượng so với năm 2018); qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 

48 vụ, 37 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng (giảm 28,3% số 

vụ); Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 13 vụ, 30 đối tượng có 

hành vi liên quan đến tham nhũng (giảm 61,7% số vụ). 

- Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã khởi tố mới 214 vụ, 487 bị 

can (giảm 18  vụ, tăng 56 bị can so với cùng kỳ năm 2018); thiệt hại trên 1.028 

tỷ đồng và 22.069 m2 đất; thu hồi 615.06 tỷ đồng và 11.867 m2 đất; kê biên trên 

795 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 217 vụ, 653 bị can. 

- Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố mới 12 vụ/16 bị can (giảm 05 

vụ/06 bị can). 

- Tòa án nhân dân các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 344 vụ, 849 bị cáo 

(tăng 31 vụ so với năm 2018); đã xét xử sơ thẩm 240 vụ, 517 bị cáo về các tội 

danh tham nhũng. Có 09 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được và dự báo tình hình 

Trong năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của  Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, sự 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát của Quốc 

hội, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí, Nhân dân, công tác PCTN tiếp tục được 

duy trì, đẩy mạnh, “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống” với cách 

làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; được đông đảo 

cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; 

qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác 

PCTN, giữ vững niềm tin của nhân dân. Một số kết quả nổi bật như sau:  

- Đã tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều 

tra, xử lý các vụ án, vụ việc với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; nhiều vụ án 

được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, làm rõ bản chất chiếm đoạt, 
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tham nhũng, tiếp tục khẳng định quan điểm “không có vùng cấm, không có 

ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh PCTN. 

- Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán được đẩy mạnh, xử lý nghiêm 

minh, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong Đảng và bộ máy Nhà nước, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân. 

- Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều tiến bộ, 

có nhiều vụ việc phức tạp đã thực hiện vượt tiến độ, kế hoạch, khắc phục dần 

tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; “tham nhũng vặt” được quan tâm chỉ đạo, tạo 

chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức. 

- Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến PCTN 

được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là 

các quy định về nêu gương, về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, về 

trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

người dân, về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; về thi hành Luật 

PCTN, Luật Tố cáo... 

- Các cơ quan truyền thông và báo chí tích cực tuyên truyền, thông tin về 

kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng; đảm bảo 

nghiêm kỷ luật thông tin; tham gia tích cực đấu tranh, ngăn chặn “tham nhũng 

vặt”. Quốc Hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường giám sát việc thực 

hiện quy định về PCTN, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào kết quả công tác PCTN. 

- Các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc phối hợp 

nhịp nhàng, đồng bộ hơn trong công tác PCTN. 

Nhìn chung, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng 

thuyên giảm mặc dù vẫn còn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhất là tình trạng “tham 

nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc để vụ lợi. Dự báo trong thời gian tới, công tác PCTN sẽ tiếp tục 

đạt được kết quả toàn diện, tích cực, đậm nét; tham nhũng bước đầu được ngăn 

chặn và đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của 

Nhà nước trong công tác PCTN. 

2. Những hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục và PCTN hiệu quả chưa cao; chưa tạo 

được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, 

công chức và người dân về PCTN; trong một số trường hợp, việc cung cấp thông 

tin về các vụ án, vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng 

hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ 

chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt 

chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn. Một số quy định về quản lý kinh tế - xã hội còn 

sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được 

sửa đổi, bổ sung. 

- Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ để PCTN vẫn còn hạn chế. Một 

số bộ, ngành, địa phương còn có tình trạng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý còn 
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nhiều trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực; bố trí người 

thân vào vị trí việc làm hoặc để người thân kinh doanh trong phạm vi quản lý, vi 

phạm quy định pháp luật về PCTN. 

- Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện. Một số 

biện pháp hiệu quả thấp. Một số nơi, người đứng đầu chưa quan tâm thực hiện 

đầy đủ các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch, cung cấp thông tin 

trong hoạt động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm giải trình trong hoạt 

động công vụ. 

- Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”) chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Trên 

nhiều lĩnh vực còn thiếu các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục. Công 

tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn 

nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong 

nội bộ. Hoạt động thanh tra, kiểm toán phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng 

việc phát hiện tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp 

luật vẫn còn ít.  

- Số vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực trạng 

tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý ở địa phương. Chất lượng và tiến độ 

điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ 

thu hồi tài sản tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều giá trị tài 

sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các 

cơ quan bảo vệ pháp luật. Công tác giám định, định giá tài sản phục vụ cho xử lý 

tham nhũng tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập. 

3. Nguyên nhân  

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những 

nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu một số địa phương, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói không đi đôi với 

làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN; một bộ phận không nhỏ 

lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, dẫn đến nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. 

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới thể chế kinh tế - xã hội và 

PCTN trên một số lĩnh vực còn chậm, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; việc 

thực thi pháp luật nói chung và thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về 

PCTN nói riêng chưa nghiêm; kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi còn bị buông lỏng. 

- Cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm PCTN còn chậm được hoàn thiện; công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn 

hiệu quả chưa cao; việc thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ còn hạn chế. Việc 

đánh giá công tác PCTN còn gặp nhiều khó khăn và thiếu toàn diện, chưa đáp 

ứng được yêu cầu lấy kết quả PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, 

trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2020 

Để công tác PCTN hiệu quả hơn, năm 2020, Chính phủ tiếp tục xác định 

PCTN là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung 

chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về 
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công tác PCTN như Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

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

cực; Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân… 

2. Triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 theo Quyết định số 

101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển 

khai thi hành Luật PCTN; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về 

quản lý kinh tế xã hội và PCTN, nhất là sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ công 

chức, Luật Viên chức, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư… 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và đưa nội dung 

PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; tích cực phát huy vai trò 

của báo chí trong phát hiện tham nhũng; chủ động cung cấp, định hướng thông 

tin tuyên truyền về PCTN.  

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền 

công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tập 

trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết 

loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà 

nước, trước hết là trong các cơ quan PCTN. 

5. Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ. 

Kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm 

vi cả nước; kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác 

cán bộ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; khẩn 

trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất 

thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. 

7. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý 

các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện. Tăng cường phối hợp, tập trung 

lực lượng để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham 

nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về PCTN. 

8. Tăng cường theo dõi, đánh giá công tác PCTN trên phạm vi cả nước và  

từng bộ, ngành, địa phương theo các tiêu chí đã được Luật PCTN năm 2018 quy 

định; tích cực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, mở rộng 

hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin; hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và 

hoàn thiện pháp luật; tăng cường các biện pháp dẫn độ, truy bắt tội phạm tham 

nhũng bỏ trốn và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài. 

 IV. KIẾN NGHỊ 

 Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN hơn nữa, tiếp tục ngăn chặn và từng 

bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, Chính phủ trân trọng kiến nghị: 

1. Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác PCTN, 

nhất là giám sát việc thi hành các quy định mới của Luật PCTN năm 2018 và 

hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN; xây dựng Chương trình sửa đổi 

Luật thanh tra nhằm tăng cường thể chế, chính sách cho Ngành thanh tra trong 
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công tác quản lý nhà nước về PCTN và hoạt động thanh tra phát hiện, xử lý vi 

phạm, tiêu cực, tham nhũng. 

 2. Đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các 

cơ quan tố tụng tiếp tục chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng trong hoạt 

động tố tụng; kiên quyết áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài 

khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, 

xét xử;  tăng cường các biện pháp tương trợ tư pháp quốc tế, dẫn độ tội phạm bỏ 

trốn và thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài; hoàn thiện hệ thống 

theo dõi, đánh giá, tổng hợp thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra, truy tố, xét xử 

tội phạm tham nhũng đáp ứng các tiêu chí đánh giá công tác PCTN theo quy 

định của Luật PCTN năm 2018. 

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp 

hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và 

Nhân dân tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các 

cấp thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về PCTN, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp 

luật và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực tham nhũng cả trong khu vực nhà nước và khu 

vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật PCTN năm 2018; tiếp tục phát huy 

mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN. 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt công tác PCTN năm 2019. Chính phủ trân 

trọng báo cáo Quốc hội./. 


