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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoá XIV
Với những nỗ lực không ngừng kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến
nay, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 tiếp tục có những bước
tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều
kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân
dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao; tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn
chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính
trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường
quốc tế.
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. Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 211QĐ/TW ngày 25/12/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc,
quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN; Quy định số 214QĐ/TW ngày 02/01/2020 về khung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc
diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định
số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức
bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Ban Chỉ đạo đã ban hành Chương trình
công tác số 227-CTr/BCĐTW ngày 20/01/2020, tổ chức quán triệt, triển khai thực
hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại
Phiên họp thứ 17 và Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo tập trung chấn
chỉnh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá
tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu; đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm
đoạt, thất thoát trong các vụ tham nhũng, kinh tế; tổng kết công tác PCTN từ khi
thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 01/02/2013) đến nay.
Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn
biến phức tạp, kéo dài đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng
lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có công tác PCTN,

nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực,
tập trung khắc phục khó khăn, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh vừa tích cực,
khẩn trương chỉ đạo công tác PCTN, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn
với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đã chú trọng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung
hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN; đảm bảo thi
hành Luật PCTN1; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác và chỉ đạo, tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN.
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp
luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện
các quy định của pháp luật về PCTN
a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương
tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và triển khai lồng ghép các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN gắn với việc triển khai, thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Quy định số 65QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng
cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII.
Các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều hình thức để tuyên truyền,
phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN như thông qua chương trình
hội thảo, hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, Hội nghị cán bộ,
công nhân, viên chức, trong các buổi báo cáo chuyên đề của các đơn vị. Tiếp tục
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tổ chức
49.452 lớp cho 4.348.352 lượt cán bộ, nhân dân (tăng 53,8% so với năm 2019) ;
xuất bản 615.681 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham
nhũng. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân và
Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn.
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doanh nghiệp nắm được các quy định của pháp luật về PCTN, nhằm mục đích phát
huy tính tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý
thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao
trách nhiệm phục vụ nhân dân.
b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác
phòng, chống tham nhũng
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp,
các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của
Trung ương và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ
quan phối hợp chặt chẽ để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp
chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, tập
trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; nắm chắc tình hình, triển
khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong
thời điểm diễn ra dịch Covid-19.
Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019
của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng”; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị
về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại
trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.
Chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay; sơ
kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án
tham nhũng; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về “Tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ
thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sơ kết 01 năm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc.
Nhìn chung, công tác tổ chức quán triệt, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian
qua được Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế
hoạch chương trình, nội dung đề ra và đạt được nhiều kết quả, từng bước nâng cao
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nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác PCTN
trong tình hình mới.
c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và đưa ra danh mục những quy định
pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
Thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Văn bản số
2276/UBTP14 ngày 26/12/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng
Chính phủ đã có ý kiến tại Văn bản số 2025/VPCP-NC ngày 17/3/2020 để chỉ đạo
thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
Các bộ, ngành, địa phương quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của mình đã tổ chức rà soát các văn bản về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản
lý; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị bộ, ngành, địa
phương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan để đảm bảo phù
hợp với Luật PCTN 2018.
d) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện
trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan
chuyên trách về phòng, chống tham nhũng
Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ
Công an,Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục được kiện toàn tổ chức, bộ máy,
đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý
nhà nước về PCTN và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV) thuộc Thanh tra Chính phủ tập
trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN, tham mưu giúp
việc là đơn vị đầu mối của Thanh tra Chính phủ trong công tác PCTN, giúp việc
Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trong
triển khai Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chủ trì tham mưu tiến hành sơ
kết, tổng kết về công tác PCTN, đặc biệt là tham mưu sơ kết 01 năm thực hiện
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết Chiến
lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện
Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng. Tiến hành một số cuộc thanh tra
nhằm phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, nhất là các vụ việc nghiêm trọng,
phức tạp, được Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo và của Thủ tướng
Chính phủ giao2.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03): Đã
thụ lý điều tra 12 vụ, 58 bị can; trong đó khởi tố mới 06 vụ, 11 bị can (có 06 bị can
Thanh tra tại dự án Đạm Hà Bắc; Thanh tra việc sử dụng đất đai tại huyện Hoài Đức; Thanh tra tại Trường Đại
học Ngoại thương...
(2)
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thuộc 02 vụ án gồm: AVG 05 bị can; vụ Lương thực Trà Vinh 01 bị can); án cũ
chuyển sang 06 vụ, 47 bị can (tài sản thiệt hại 7.368,293 tỷ đồng, tài sản thu hồi
9.594,394 tỷ đồng (trong đó chuyển trả Mobiphone: 8.774,430 tỷ đồng, kê biên,
phong tỏa cổ phần và tiền 749,43 tỷ đồng; nộp vào tài khoản tạm giữ: 79,399 tỷ
đồng; kê biên 15 bất động sản; thu hồi vụ AVG: 8.846,749 tỷ đồng, vụ Yên Khánh
744,93 tỷ đồng). Kết luận điều tra 04 vụ, 37 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ; chuyển
đơn vị khác 02 vụ, 02 bị can; hiện đang điều tra 05 vụ, 19 bị can.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục
phối hợp với 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
điều tra, truy tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý, giải quyết
những vụ án tham nhũng, đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết khẩn
trương, kịp thời nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được Ban Chỉ đạo Trung
ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch
Các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và thực hiện tốt việc công khai
trong hoạt động về tài chính - ngân sách, tổ chức cán bộ, quy hoạch, xây dựng,
chính sách xã hội, đất đai, tài sản thu nhập, kết luận thanh tra… kịp thời, chính xác,
rõ ràng, đầy đủ; hình thức công khai đảm bảo đúng quy định. Kịp thời thông tin
báo chí những vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm
toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng được công bố,
công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại
5.528 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch; phát hiện 88 đơn vị vi
phạm (tăng 39,7 % so với năm 2019).
b) Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích
Các tình huống “xung đột lợi ích” là một thực tế luôn tồn tại trong hoạt động
của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiềm ẩn hành vi tham nhũng. Kiểm soát tốt những
tình huống này sẽ góp phần quan trọng phòng ngừa, giảm thiểu các biểu hiện tham
nhũng, tiêu cực, vụ lợi cá nhân. Công tác kiểm soát xung đột lợi ích đã được các
bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện theo quy định. Việc giao thực hiện
nhiệm vụ, công vụ không để xảy ra việc xung đột lợi ích. Người được giao thực
hiện nhiệm vụ, công vụ khi biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích
đã chủ động báo cáo để người có thẩm quyền kịp thời có biện pháp xử lý. Trong kỳ
báo cáo, 02 người bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và
01 người bị đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao do có xung đột
lợi ích.
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c) Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được thực hiện
nghiêm túc theo quy định. Các tiêu chuẩn, định mức như sử dụng xe ô tô, điện
thoại, điện, nước sinh hoạt, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ các
ngày Lễ, Tết, khen thưởng,…được xây dựng cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ
của từng cơ quan đơn vị và công khai, minh bạch cho toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức giám sát và thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 4.715 văn
bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.119 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
Tiến hành 2.944 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,
phát hiện 335 vụ việc và 467 người vi phạm (tăng 37,7% số vụ và 74,7% số người
vi phạm so với năm 2019). Đã xử lý kỷ luật 56 người, xử lý hình sự 64 người; kiến
nghị thu hồi và bồi thường gần 43 tỷ đồng, đã được thu hồi và bồi thường gần 23
tỷ đồng.
d) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; nộp
lại quà tặng
Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện
nghiêm các chuẩn mực xử sự phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp.
Không thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách
nhiệm hữu hạn. Không bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của
mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho trong cơ
quan, tổ chức, đơn vị, chấp hành các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Cơ
quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn thực hiện nghiêm các quy định
về quà tặng, nhận quà tặng. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy
tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và
trong quan hệ xã hội; tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức tại 3.514 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tăng 46,9% so với năm 2019); đã kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức
vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (tăng 32% so với năm 2019).
Việc thực hiện quà tặng, nộp lại quà tặng được Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Năm 2020, có 03 trường hợp nộp lại quà tặng (cùng kỳ năm trước không có trường
hợp nộp lại) trị giá 31,8 triệu đồng.
đ) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công
tác người có chức vụ, quyền hạn theo quy định. Việc chuyển đổi vị trí công tác
đảm bảo khách quan, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; không làm xáo trộn sự
ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi
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vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 26.732 lượt cán bộ, công chức,
viên chức (tăng 34% so với năm 2019).
e) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý
Văn phòng Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, kết
nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ
Trung ương đến địa phương, khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, đây là đầu
mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và
cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng
đối tượng. Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng,
hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới
phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã
hội đất nước.
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai
đoạn 2011- 20203, Bộ Nội vụ triển khai đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2019) nhằm
đánh giá khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính, nâng cao chất lượng
cung ứng dịch vụ công ở các địa phương trong cả nước. Kết quả SIPAS 2019 cho
thấy năm 2019 có 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của
cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Số người hài lòng về sự phục vụ hành
chính năm 2019 tăng gần 1,5% so với năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân, tổ
chức hài lòng về 5 yếu tố được đánh giá của quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ
công của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong năm 2019 không đồng
đều, nằm trong khoảng 73,66- 88,56%.
Trong kỳ báo cáo, Bộ Nội vụ đã tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 19
đơn vị trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ4. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện những vi
phạm: (1) Việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp làm việc của công chức; trưng tập
viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính
nhà nước; sử dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; công tác tinh giản
biên chế không đạt tỷ lệ theo kế hoạch đặt ra; (2) Về việc tuyển dụng công chức,
viên chức: thông báo không được công khai, quy định bằng cấp chuyên môn không
phù hợp; thiếu sót, sai phạm trong việc thành lập Hội đồng tuyển dụng, các ban
giúp việc…, không đảm bảo trình tự, thủ tục; (3) Bổ nhiệm công chức lãnh đạo,
3
4

Số liệu theo Báo cáo số 4225/BC-BNV ngày 17/8/2020 của Bộ Nội vụ.
Số liệu theo Báo cáo số 4225/BC-BNV ngày 17/8/2020 của Bộ Nội vụ.
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quản lý khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh và trình tự, thủ
tục, thời hạn bổ nhiệm… (4) Hình thức của quy chế thi đua khen thưởng chưa phù
hợp với Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số quy
chế khen thưởng có chứa đựng quy phạm pháp luật nhưng được ban hành dưới
dạng văn bản hành chính.
- Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động thanh
toán vẫn có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu
năm 2020, tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
(TTĐTLNH) đạt 69,1 triệu món và đạt 49,91 triệu tỷ đồng (giảm 9,52% về số
lượng, tăng 14,88% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2019). Hệ thống
chuyển mạch bù trừ các giao dịch bán lẻ, trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 497,7
triệu món và đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 72,4% về số lượng và tăng 102,8% về giá
trị so với cùng kỳ năm 2019. Giao dịch thanh toán qua thẻ đạt 171,1 triệu giao dịch
so với giá trị đạt 399,4 nghìn tỷ đồng (tăng 20,9% về số lượng và tăng 9,1% về giá
trị so với cùng kỳ năm 2019); số lượng giao dịch thanh toán qua Internet đạt 200,3
triệu giao dịch với giá trị đạt 12,9 triệu tỷ đồng (giảm 1,9% về số lượng và tăng
36% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019); số lượng giao dịch thanh toán qua điện
thoại di động đạt 472,2 triệu giao dịch với giá trị đạt 4,9 triệu tỷ đồng (tăng 178%
về số lượng và 177,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019).
Thanh toán dịch vụ công tiếp tục được triển khai rộng rãi. Tình đến nay Hệ
thống TTĐTLNH đã hoàn thành kết nối thanh toán điện từ liên ngân hàng tại 63
kho bạc nhà nước cấp tỉnh; số ngân hàng phối hợp với thu với Tổng cục Hải quan
là 43 trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; số
thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 95% tổng thu ngân sách của
Tổng cục Hải quan. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hệ thống TTĐTLNH liên tục
được tăng cường, mở rộng, đến cuối tháng 6/2020, toàn quốc có 19.571 ATM trải
rộng khắp cả nước, 266.038 máy POS, phần lớn được lắp đặt tại các điểm bán lẻ và
đang mở rộng tới nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ công như cơ sở y tế, bệnh viện,
trường học, dịch vụ công ích... Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg
ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các
đối tượng được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã phối
hợp với Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) để mở rộng trả lương (và các khoản thu
nhập khác) qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tính
đến nay, trong số gần 105.000 đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên toàn
quốc ước tính có 89.000 đơn vị đã trả lương qua tài khoản (đạt 89%); số cán bộ
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hưởng lương ngân sách nhà nước đã nhận lương qua tài khoản gần 2,8 triệu người
(tương đương 83%)5.
f) Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập
Theo Luật PCTN năm 2018, việc kê khai tài sản lần đầu phải hoàn thành
trước 31/12/2019 nhưng do Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm soát
tài sản, thu nhập chưa được ban hành(6) nên việc kê khai tài sản, thu nhập theo Luật
PCTN năm 2018 chưa thực hiện được. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập
liên quan đến nhân sự chủ chốt phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp đã được tiến hành
nghiêm túc theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
a) Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Toàn ngành thanh tra đã triển khai 4.706 cuộc thanh tra hành chính7 và
150.560 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành8. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản
lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi
phạm về kinh tế 64.551 tỷ đồng, 7.077 ha đất; kiến nghị thu hồi 26.007 tỷ đồng và
trên 1.174 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy
định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 38.544 tỷ đồng, 5.903 ha đất; kiến
nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.156 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành trên 89.915
quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 6.423 tỷ đồng;
chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 124 vụ, 118 đối tượng. Riêng Thanh tra Chính
phủ tiến hành 38 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 15 cuộc thanh tra đã phát hiện vi
phạm về kinh tế hơn 4.151 tỷ đồng, 1.193 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về
ngân sách nhà nước 3.969 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ
quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 182 tỷ đồng, 381 ha đất; chuyển cơ quan điều
tra 14 vụ việc.
- Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra: Toàn ngành tiến hành
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 2.863 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử
lý, thu hồi 6.676 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 79%), 174 ha đất (đạt tỷ lệ 54%); xử lý hành chính
1.257 tổ chức, 4.344 cá nhân; khởi tố 18 vụ, 62 đối tượng.

Số liệu theo Văn bản số 5860/NHNN-TTGSNH ngày 14/8/2020 của Ngân hàng Nhà nước.
Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập đã được trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ xét thấy có nội
dung cần xin ý kiến của Ban Bí thư. Thanh tra Chính phủ đang phối hợp với ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
7
Giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019.
8
Giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019.
5
6
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- Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 24.275 vụ việc
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,5% (khiếu nại 17.171 vụ việc, đạt
81,9%; tố cáo 7.104 vụ việc, đạt 87,5%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến
nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 42,1 tỷ đồng, 72,7 ha đất;
khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.020 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm
541 người (đã xử lý 386 người), chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 13 đối tượng.
b) Kết quả kiểm toán9
Từ ngày 01/08/2019 đến 31/7/2020, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử
lý tài chính 54.770,44 tỷ đồng; chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được
phát hiện thông qua kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật; 02 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp 101 báo cáo
kiểm toán và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội,
Ủy ban Kiểm tra Đảng, Cơ quan cảnh sát, an ninh điều tra các cấp và các cơ quan
nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện
tố tụng.
Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 về niên độ
ngân sách Nhà nước năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2019 cho thấy
hầu hết các đơn vị được kiểm toán đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các kết luận,
kiến nghị, trong đó: (1) Kiến nghị xử lý tài chính thực hiện đến 31/12/2019: 65.919 tỷ
đồng, đạt 71,8% tổng số kiến nghị (năm 2017 đạt 73,2%), trong đó tăng thu, giảm cho
ngân sách Nhà nước 30.559 tỷ đồng, đạt 70,9%; (2) Về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính
sách: có 26/160 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện
hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước10; (3) Kiến nghị
kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể đã được các đơn vị thực hiện.
4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
trong phòng, chống tham nhũng
a) Nội dung trách nhiệm của người đứng đầu
Xác định công tác PCTN, lãng phí là một nhiệm vụ thường xuyên, quan
trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Gắn công tác PCTN, lãng phí với
việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng. Bộ trưởng các Bộ, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương là người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, quản lý,
9

Số liệu theo Văn bán số 906/KTNN-TH ngày 19/8/2020 của Kiếm toán Nhà nước.
01 Thông tư; 02 Nghị quyết; 13 quyết định; 10 văn bản khác.
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điều hành chung mọi hoạt động và công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và
pháp luật Nhà nước về mọi mặt hoạt động, quản lý nhà nước và công tác phòng,
chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý.
b) Việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị
trí khác
Các cấp, các ngành đều chú trọng triển khai thực hiện quy định của Luật
PCTN về tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác đối với những
trường hợp cần phải đình chỉnh theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định
59/20219/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều trường hợp cán bộ đã được tạm đình chỉ
kịp thời để phục vụ việc điều tra các vụ án, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ
Chính trị, Ban Bí thư quản lý11.
c) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu
khi để xảy ra tham nhũng
Trong kỳ báo cáo, có 81 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu
trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; đã xử lý kỷ luật 62 người12 (tăng 66,1% so với
năm 2019); trong đó có 12 người bị xử lý hình sự khi để xảy ra hành vi tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức và phối hợp với các
cơ quan chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội… tích cực tham gia, phối hợp cùng chính
quyền phổ biến pháp luật liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân; phối
hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát các nhiệm
vụ liên quan đến công tác PCTN, như: ban hành Kế hoạch số 164/KH-MTTQBTT, ngày 09/12/2019; Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 04/3/2020 hướng
dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2020.
Trong kỳ báo cáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức tham gia ý
kiến vào 04 dự thảo Luật, 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương
và địa phương; tham gia 05 hội nghị thẩm định chủ trương đầu tư các dự án của
tỉnh. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức 10 điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND Thành phố HCM Trần Vĩnh Tuyến…
BTC: 1 người; BXD: 4 người; BHXH: 1 người; Sơn La: 2 người; Cao Bằng: 2 người; Thái Nguyên: 5 người; Hải
Phòng: 1 người; Hòa Bình: 3 người; Thái Bình: 1 người; Gia Lai: 1 người; Bình Thuận: 23 người; Thái Nguyên: 3
người; Tiền Giang: 3 người; Đồng Tháp: 1 người; An Giang: 6 người; Kiên Giang: 2 người.
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họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, tổng hợp các vấn đề gửi Trung ương và gửi các cấp,
ngành ở địa phương.
Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành hoạt động giám sát theo quy định tại
Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân, cụ thể giám sát: Việc thực hiện chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan,
đơn vị; việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các
quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính
của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên
chức, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn
vị; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ,
chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp
luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị; việc tiếp công dân,
tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; những việc khác theo
quy định của pháp luật.
Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát
và phản biện xã hội; tập trung biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt; nhiều vụ việc sai phạm, có dấu hiệu tiêu cực liên
quan đến cán bộ, công chức đã được báo chí phản ánh giúp cho các cơ quan chức
năng vào cuộc kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời, được dư luận đồng tình.
6. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
nhà nước
Thực hiện Luật PCTN năm 2018, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
nhà nước nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong công tác PCTN nên
đã xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, thực hiện các biện pháp công khai,
minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát
nội bộ; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm
quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình.
Trong kỳ báo cáo, số lượng doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước là 54.500 cơ
quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, thành lập mới 16 hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; có
19 công ty đại chúng được đăng ký; cấp phép thành lập 01 Ngân hàng thương mại.
Về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật PCTN: Hàng năm,
Bộ Nội vụ đều ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động của hội, quỹ và
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra theo kế hoạch đã được phê
duyệt. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 49 Đoàn thanh tra, kiểm tra tại
các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng… Qua thanh tra,
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kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25.560 triệu đồng, số tiền đã thu nộp
ngân sách nhà nước 4.679 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước chưa thực hiện các
cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN mà lồng ghép nội dung thanh tra
việc thực hiện pháp luật PCTN trong các cuộc thanh tra pháp nhân. Các bộ, ngành,
địa phương cũng đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN theo
quy định, đã phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng13.
Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập
trung giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm xây dựng môi trường sản xuất kinh
doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý doanh nghiệp, dự án sau
khi được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và xây dựng bộ máy chính quyền
“Liêm chính, kiến tạo, hành động, hiệu quả”; công khai kế hoạch thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp hàng năm để doanh nghiệp biết, giám sát; công khai đường dây
nóng tiếp nhận phản ánh, nhũng nhiễu tiêu cực từ doanh nghiệp; giải quyết nhanh
chóng, kịp thời các phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến các dịch vụ do đơn vị
mình cung cấp; tuyên truyền về vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...
7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lan rộng, vì vậy các chương
trình hợp tác quốc tế về PCTN với các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới bị ảnh
hưởng. Song với tinh thần phát huy trách nhiệm, khắc phục khó khăn, công tác PCTN
cũng đã đạt được một số kết quả tích cực. Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành
Quyết định 342/QĐ-TTCP về việc kiện toàn Tổ công tác, Nhóm đánh giá thực thi
Công ước của Liên Hợp quốc về Chống tham nhũng và Quyết định 396/QĐ-TTCP
ngày 19/6/2020 về việc cử chuyên gia Chính phủ Việt Nam tham gia đánh giá việc
thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng đối với Cộng hòa Áo.
8. Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng,
chống tham nhũng
- Các Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 508 vụ
án, 1.186 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 286 vụ, 606 bị can
(tăng 15 vụ, 58 bị can so với cùng kỳ năm 2019); thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng và
45.503,5m2 đất; thu hồi trên 10.000 tỷ đồng; 01 nhà đất, 07 Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 231 vụ, 650 bị can; tạm đình chỉ

01 vụ, 01 người: Tổ trưởng Tổ tiếp tân khách sạn Vinnoas - Phú Quốc: 114 triệu đồng; 01 vụ, 01 người tại siêu thị
Nguyễn Kim: 6,6 tỷ đồng (Số liệu theo báo cáo số 279/BC-UBND ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang).
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điều tra 29 vụ, 55 bị can; đình chỉ điều tra 08 vụ; 02 bị can14; xử lý khác (thay đổi
tội danh, chuyển vụ án, nhập vụ án…) 15 vụ, 21 bị can; hiện đang điều tra 225 vụ,
458 bị can.
- Kết quả điều tra và xử lý tham nhũng thuộc Bộ Quốc phòng: đã điều tra và
xử lý tham nhũng tổng số 04 vụ, số tiền thiệt hại do tham nhũng: 27.713.125.343
đồng; số tiền thu hồi được trong giai đoạn điều tra: 2.160.000.000 đồng; đã khởi tố
điều tra: 04 vụ/04 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 03 vụ/03 bị can;
đang điều tra 01 vụ/01 bị can. Tình hình tội phạm tham nhũng có liên quan đến
Quân đội cơ bản đã được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, góp phần giữ
nghiêm kỷ cương, pháp luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.
- Án tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp15: 294 vụ/856 bị can (trong đó án
mới 285 vụ/577 bị can), giảm 13 vụ (4,8%)/ tăng 105 bị can so với cùng kỳ 2019.
Đã giải quyết 218 vụ/621 bị can, đạt 74,1 %, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2019
(trong đó truy tố 218 vụ/577 bị can, chiếm 100 % tổng số án đã giải quyết (tăng 1,6
% so cùng kỳ năm 2019); Viện kiểm sát đình chỉ 0 vụ/02 bị can16(giảm 01 vụ so
với cùng kỳ năm 2019).
- Tòa án nhân dân các cấp17: đã thụ lý 388 vụ với 1.101 bị cáo; đã xét xử sơ
thẩm 203 vụ với 523 bị cáo về các tội tham nhũng, so với cùng kỳ năm trước thụ lý
giảm 21 vụ và tăng 74 bị cáo, xét xử giảm 37 vụ tăng 06 bị cáo. Trong số 523 bị
cáo phạm tội tham nhũng đã xét xử, các Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung
thân 02 bị cáo; xử phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm đối với 22 bị cáo; tù từ trên 7
năm đến 15 năm đối với 65 bị cáo; tù từ 3 năm đến 7 năm đối với 100 bị cáo; tù từ
3 năm trở xuống 321 bị cáo (trong đó xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo 119 bị

Tạm đình chỉ 29 vụ, 55 bị can, gồm: TP Hà Nội 05 vụ, 10 bị can (lý do: chờ kết luận giám định và định giá tài
sản); TP. Hồ Chí Minh 02 vụ (lý do: hết thời hạn điều tra chưa có kết luận định giá tài sản); Hải Phòng 01 vụ (chờ
kết quả giám định); Đà Nẵng 01 vụ (lý do: chưa xác định được bị can); Hà Giang 01 vụ, 04 bị can (lý do: chờ kết
luận giám định); Vĩnh Phúc 01 vụ (lý do: hết hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can); Bắc Giang 01 vụ, 01 bị
can (lý do: căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 229 BLTTHS, chưa xác định rõ bị can đang ở đâu, đã ra quyết định truy
nã); Bắc Ninh 09 vụ, 21 bị can (lý do: chờ kết luận giám định); Hà Nam 01 vụ (lý do: hết thời hạn phục hồi điều tra
nhưng chưa có kết luận trưng cầu giám định); Thanh Hóa 03 vụ, 03 bị can (lý do: chờ kết luận giám định);
Khánh Hòa 01 vụ (lý do: căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 229 BLTTHS, chưa có trưng cầu kết luận giám định); Tây
Ninh 01 bị can (lý do: Bị can đang truy nã); Bình Dương 01 vụ, 04 bị can (lý do: chờ kết luận ủy thác tư pháp); Bến
Tre 01 bị can (lý do: Bị can điều trị bệnh bắt buộc); Cà Mau 02 vụ, 10 bị can (chờ kết luận giám định).
- Đình chỉ điều tra 08 vụ, 02 bị can, gồm: A09 01 vụ, 01 bị can (lý do: Bị can bị bệnh); C03 01 vụ (lý do: Căn cứ Điểm
a, Khoản 1, Điều 29 BLHS); Cao Bằng 01 vụ (lý do: không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 356
BLHS); Yên Bái 01 bị can (lý do: Bị can chết trong thời điểm điều tra); Bắc Ninh 01 vụ (lý do: hành vi chưa cấu thành
tội phạm); Thanh Hóa 01 vụ (lý do: chưa cấu thành tội phạm căn cứ Khoản 2, Điều 157 BLHS 2015); Quảng Ninh 01
vụ (lý do: Hết thời hạn điều tra chưa có kết quả giám định); Đồng Nai 01 vụ (lý do: Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều
230, BLTTHS); Kiên Giang 01 vụ (lý do: Bị can chết).
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) Số liệu do Viện KSNDTC cung cấp.
16
Đình chỉ theo điểm b khoản 2 Điều 29 BLTTHS năm 2015 (Bắc Kạn).
17
Số liệu do Tòa án Nhân dân Tối cao cung cấp.
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cáo, chiếm 22.7%, tăng 5.5% so với cùng kỳ năm trước), còn lại là các hình phạt
khác (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
- Kết quả thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng như sau:
+ Đối với vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng nói chung: Số đã thi hành
xong: 2.584 việc (chiếm 61,95% tổng số việc có điều kiện thi hành) tăng 1.782
việc, 222% so với 9 tháng năm 2019, với số tiền là 11.390.471.192.000 đồng
(chiếm 23,25% tổng số tiền có điều kiện thi hành tăng 5.217.158.791.000 đồng,
84,51% so với 09 tháng năm 2019).
+ Đối với những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng theo dõi, chỉ đạo: Tính đến hết ngày 31/7/2020, các cơ quan THADS
địa phương tổ chức thi hành 58 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Trong đó, 15 vụ việc đã được tổ chức thi hành xong, 43 vụ đang tổ chức thi hành.
Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 74.539.881.000.000 đồng, số đã thi hành xong
là 19.261.587.000.000 đồng, còn phải thi hành là 55.278.000.000 đồng. Riêng
những tháng đầu năm 2020, đã thi hành được số tiền hơn 10.442 tỷ đồng, bằng
54% tổng số tiền đã thi hành xong từ trước đến nay.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG
1. Đánh giá tình hình tham nhũng
Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát của Ban Chỉ
đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp và thường xuyên là của đồng chí Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, khẩn
trương của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Tư pháp; sự nỗ lực, cố gắng của các
cấp, các ngành, cơ quan chức năng, các tổ chức Chính trị - Xã hội, cộng đồng
doanh nghiệp, báo chí và Nhân dân nên dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hướng
lớn của dịch bệnh Covid-19, nhưng hầu hết các nhiệm vụ về công tác PCTN vẫn
cơ bản được hoàn thành theo kế hoạch, có nhiệm vụ vượt yêu cầu. Cùng với những
kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII có thể khẳng định, công tác PCTN
không những không “chững lại” hay “chùng xuống” mà tiếp tục được duy trì, đẩy
mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm,
không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước, được cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư
luận quốc tế18 đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần quan trọng giữ vững ổn
định, chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch bộ máy và hộ trợ, phục
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Ngày 23/1/2020, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) 2019, xếp hạng
180 quốc gia và vùng lãnh thổ về tình hình tham nhũng năm 2019. Việt Nam đạt 37/100 điểm, tăng 4 điểm so với
năm 2018, đứng thứ 96/180 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 21 bậc so với năm 2018.
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vụ tốt cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
2. Dự báo tình hình tham nhũng
Nhìn chung, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng
thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn,
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.
III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng
a) Đánh giá chung
Trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo, triển khai, thực hiện công tác PCTN, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
công tác PCTN năm 2020, triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020
của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng giai đoạn 2019-2020, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết
công việc để triển khai thực hiện tương đối đồng bộ.
Triển khai sơ kết, báo cáo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015
của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác,
người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; qua đó đã đánh giá được những mặt làm
được để tiếp tục phát huy, những hạn chế tồn tại để chấn chỉnh, khắc phục.
Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tiếp tục
được tăng cường thực hiện công khai trên các trang thông tin điện tử, phương tiện
thông tin đại chúng địa phương về các thủ tục hành chính, các thông tin về dự toán
ngân sách, mua sắm công, đầu tư xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...
Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh; các bộ, ngành, địa phương
đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai, theo dõi, kiểm tra giám sát tình
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hình thực hiện công tác cải cách hành chính; cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp,
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp...
Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt,
nghiêm minh, có bước tiến mạnh, đột phá; các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực,
phối hợp ngày càng chặt chẽ, bài bản hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như
chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám định, định giá tài sản, cung
cấp tài liệu; có việc vượt kế hoạch đề ra; chủ động, tập trung xác minh, truy tìm và
triển khai ngay các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đạt
tỷ lệ cao, nhiều vụ thu hồi 100% số tiền thiệt hại. Các vụ án thụ lý đưa ra xét xử
đảm bảo đúng người, đúng tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm được dư luận và
nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
Bên cạnh đó, công tác PCTN được các cơ quan truyền thông, báo chí quan
tâm và thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các vụ
việc tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, từ đó đã có chuyển biến tích cực
về mặt giáo dục nhận thức đến cán bộ, công chức cũng như người dân trong việc
đấu tranh PCTN, lãng phí.
b) Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác
phòng, chống tham nhũng và nguyên nhân
- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống
tham nhũng:
+ Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã được quan tâm, có nhiều cố
gắng, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, bị yêu cầu
bổ sung hồ sơ nhiều lần.
+ Các Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đã xây dựng, triển
khai thực hiện rộng khắp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đạt theo Đề án, Kế
hoạch đề ra.
+ Một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đến việc chuyển đổi vị trí công
tác đối với công chức, viên chức theo quy định; chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi
vị trí công tác, chưa công khai đầy đủ kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.
+ Việc kiểm tra nội bộ, tự phát hiện hành vi tham nhũng trong một số bộ,
ngành, địa phương còn hạn chế.
+ Một số đơn vị thuộc một số bộ, ngành, địa phương khi có xảy ra tham
nhũng nhưng người đứng đầu chưa bị xem xét, xử lý trách nhiệm kịp thời...
+ Công tác thanh tra, giải quyết tố cáo phát hiện nhiều sai phạm trong
nhiều lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách...
nhưng xác định hành vi tham nhũng trong các sai phạm này còn gặp khó khăn,
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do hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo khó có cơ sở, chứng cứ chứng minh
hành vi yếu tố vụ lợi, chỉ khi chuyển cơ quan điều tra, áp dụng các biện pháp tố
tụng mới làm rõ được.
- Nguyên nhân:
+ Đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở còn hạn chế, chưa thật sự chủ động và
chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
phòng, chống tham nhũng.
+ Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách
nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan đơn vị mình.
+ Năng lực, sức chiến đấu của một số cơ quan, tổ chức đơn vị còn hạn chế,
chưa đủ sức để tự phát hiện tham nhũng.Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu
tại cơ quan quản lý nhà nước chưa phát huy, chưa quan tâm đúng mức tới công
tác kiểm tra và tự kiểm tra trong việc phát hiện hành vi tham nhũng. Việc đấu
tranh tự phê bình, phê bình và tính tiên phong ở một số cán bộ, đảng viên còn
yếu, chưa thật sự gương mẫu trong công tác PCTN. Tình trạng này dẫn đến một
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn
của mình để vụ lợi cá nhân.
+ Mặc dù cơ chế bảo vệ người tố giác đấu tranh PCTN đã được pháp luật
quy định, tuy nhiên trên thực tế hiện tượng trù dập, trả thù hoặc đe doạ trả thù vẫn
xảy ra khiến người tố cáo tham nhũng lo ngại, không dám đấu tranh.
+ Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan hành chính nhà
nước chưa được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả nên tình hình vi phạm
(nhũng nhiễu, vòi vĩnh, hối lộ…) trong giải quyết công việc liên quan đến công
dân và doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để.
+ Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham
nhũng còn bất cập.
2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Để công tác PCTN hiệu quả hơn nữa, năm 2021, 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:
- Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và
phòng, chống tham nhũng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng,
trong đó có Luật Thanh tra; Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Đề
án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn; rà soát, đề xuất bổ sung chương trình công tác của Chính phủ
để triển khai đầy đủ nhiệm vụ về sửa đổi, bổ sung các luật và các văn bản của
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo
đảm “không thể tham nhũng” theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều nguy cơ
và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất
đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán,
chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước… Tập
trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn động kéo dài
gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh
tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra,
giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập;
giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp…
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát
hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ,
xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư
luận xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt
trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục
các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt
điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra.
- 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; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ
quan có chức năng PCTN, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu
cực làm nhiệm vụ PCTN; 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 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của
Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ
biến về PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan
điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN,
kết quả công tác PCTN liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định
số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tích cực phối
hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận
thông tin về phát phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham
gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.
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- 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 nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo
Trung ương về PCTN. Tổng kết, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu
quả hoạt động của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn
lậu, Cục Phòng, chống tham nhũng để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo quy
định của Luật PCTN.
- Tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; trên cơ sở
kết quả tổng kết, đề xuất việc ban hành Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài
hạn, trung hạn về công tác phòng, chống tham nhũng cho các giai đoạn tiếp theo.
3. Kiến nghị
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng,
Chính phủ trân trọng kiến nghị:
a) Quốc hội tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, đặc biệt là
trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ; tăng cường hoạt động giám sát công tác
PCTN, nhất là việc triển khai thi hành các quy định mới của Luật PCTN năm 2018
và các Luật mới được sửa đổi, bổ sung có liên quan chặt chẽ đối với công tác
PCTN như Luật Giám định tư pháp, Luật Xây dựng; Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư…
b) Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán
Nhà nước, các cơ quan tố tụng tiếp tục chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng, tài
sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua hoạt động tố tụng, kiểm toán nhà
nước; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét
xử để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, kiên quyết không
để xảy ra tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là các cơ quan, đơn vị
có chức năng phòng, chống tham nhũng.
c) 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 tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp để
phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, phấn đấu tạo được bước chuyển rõ
nét, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục cơ bản, tiến tới xóa bỏ tình trạng nhũng nhiễu,
gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong PCTN.
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Trên đây là Báo cáo công tác PCTN năm 2020. Chính phủ trân trọng báo
cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Quốc hội khóa XIV;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Tư pháp của Quốc hội (100b);
- Thanh tra Chính phủ (80b);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Lê Minh Khái
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