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                                               BÁO CÁO 

 Tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 

 và Kế hoạch thực hiện UNCAC  
 

Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 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 (UNCAC), Sở Công Thương đã tổ chức tổng kết và báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng luôn được Cấp 

ủy, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện với nhiều giải 

pháp đồng bộ, đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt trong 

mọi hoạt động của Sở và đơn vị trực thuộc; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

đều được triển khai, việc thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ; trong thời gian 

qua công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động về công tác PCTN được nâng cao; kịp 

thời ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng. Góp 

phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định 

an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CLQG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN UNCAC 

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật PCTN, CLQG đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ 

về PCTN, UNCAC 

Hàng năm Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật nói chung  và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN nói 

riêng. Việc tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng 

đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện thông qua các 

buổi sinh hoạt cơ quan và họp Chi bộ hàng tháng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

chủ yếu là các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham 

nhũng đến năm 2020, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

(UNCAC) và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và các cá nhân, tổ chức có liên quan...Qua  đó, tạo sự đồng thuận thống 

nhất cao trong nhận thức và hành động về công tác PCTN của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động văn phòng sở và đơn vị trực thuộc. Trong kỳ báo cáo: 

Đã tổ chức 46 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 3.536 lượt 

người tham gia. 
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   2. Kết quả thực hiện các nhóm giải pháp 

2.1. Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình 

 Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về 

những nội dung công việc phải công khai niêm yết tại cơ quan như: Công khai dự 

toán kinh phí hoạt động ngân sách nhà nước cấp và quyết toán kinh phí hoạt động 

thường xuyên; công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản của 

cơ quan theo quy định của pháp luật; công khai trong công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. Hình thức công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật 

PCTN... 

2.2. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn 

Đảng ủy, Lãnh đạo sở thường xuyên chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc 

các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Đã ban hành Kế hoạch số 

44/KH-SCT ngày 26/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa 

công vụ; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất 

lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương. Kết quả trong kỳ 

báo cáo Sở Công Thương không phát hiện và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân 

liên quan đến sai phạm việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề ghiệp 

của cán bộ công chức, viên chức. 

2.3. Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 

 Sở và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 

cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 

của Chính phủ. Sở Công Thương đã chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác theo quy định. Trong kỳ báo cáo có 52 lượt công chức thực hiện chuyển 

đổi vị trí công tác. 

 2.4. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

- Đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo tiêu chuẩn 

TCVN: ISO 9001-2015. Tiến hành chuẩn hoá việc thu thập xử lý cung cấp thông 

tin, áp dụng hệ thống quản lý văn bản theo I-Office vào công tác xử lý văn bản 

nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của sở thuộc lĩnh vực ngành Công 

Thương.  

- Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành I-Office áp dụng trong nội 

bộ cơ quan. 

- Đã thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước từ ngày 01/01/2008. 

2.5. Công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm của người có 

chức vụ, quyền hạn 

- Thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đến từng cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
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- Số lượt người kê khai tài sản trong kỳ báo cáo: 481 lượt. 

- Thực hiện trả lương cho công chức, viên chức qua thẻ ATM để thực hiện 

công khai minh bạch về mức thu nhập theo qui định của Chính phủ. 

- Trong kỳ báo cáo chưa có trường hợp nào được cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định thẩm tra, xác minh về tài sản, thu nhập của cá nhân. 

3. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN; việc xem xét xử lý trách nhiệm của 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ 

quan 

- Cấp ủy, Lãnh đạo sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc 

thực hiện nghiêm túc công tác PCTN, các quy định pháp luật về công khai, minh 

bạch, giám sát thường xuyên và có các hình thức kiểm tra việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân, nhất là những công việc có liên quan đến 

quản lý tiền và tài sản của nhà nước, những công việc trực tiếp liên quan đến công 

dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, phát hiện, xử 

lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở 

việc chống tham nhũng. 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Giám đốc Sở Công Thương đã 

quy định cụ thể trách nhiệm của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng 

và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc khi để xảy ra hành vi tham nhũng (Ban hành   

theo Quyết định số 07/QĐ-SCT ngày 14/01/2016 của Giám đốc Sở Công Thương). 

- Công khai số điện thoại đường dây nóng (số điện thoại của người đứng 

đầu cơ quan) trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân. 

- Trong kỳ báo cáo Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc không xảy ra tình 

trạng tham nhũng. Không xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp nào. 

4. Việc thực hiện và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về xuất nhập khẩu 

nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế 

4.1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Trong những năm qua, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đến hoạt động xuất nhập 

khẩu, Sở Công Thương luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách tới doanh 

nghiệp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch, công bằng để 

hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ngày càng khởi sắc, phát triển hơn, cụ 

thể: 

- Thường xuyên triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại của 

Trung ương và địa phương giúp doanh nghiệp xuất khẩu trong việc tiếp cận và 

tham gia các chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia và địa phương. Xây 

dựng và triển khai các đề án xúc tiến thương mại như: Tham gia, hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia hội chợ định hướng xuất khẩu, tổ chức các đoàn giao dịch thương 

mại tại nước ngoài, chú trọng vào các thị trường truyền thống và thị trường mới. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp trong tỉnh triển khai 

các chương trình liên kết với các tỉnh, thành phố để giới thiệu, xúc tiến thương 
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mại, mở rộng thị trường nội địa cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và kết nối 

hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp các địa phương.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại, các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn 

tỉnh, nhằm định hướng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh bảo 

đảm đa dạng hàng hóa cho xuất khẩu, tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và 

bình ổn giá cả. 

 - Hỗ trợ xây dựng và phát triển các website thương mại điện tử và xây dựng 

website nhận diện thương hiệu trực tuyến; định hướng, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 

xây dựng website thương mại điện tử phù hợp quy mô sản xuất kinh doanh của 

từng đơn vị, nhằm cung cấp thông tin, hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ của các đơn 

vị lên môi trường Internet qua đó giới thiệu sản phẩm, nâng cao thương hiệu của 

doanh nghiệp.  

 - Thường xuyên cập nhập, đăng tải thông tin về thủ tục hành chính liên quan 

đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa, thông tin liên quan về lĩnh vực 

thương mại, xúc tiến thương mại của Trung ương và địa phương trên trang thông 

tin điện tử Sở Công Thương để các doanh nghiệp dễ dàng truy cập nghiên cứu và 

nắm bắt thông tin cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 4.2. Cơ chế, chính sách trong thời gian tới 

 - Triển khai Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương; triển khai Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030. 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tuân thủ các quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, đăng ký xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm và đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm làm cơ sở cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, 

chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 - Nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu 

nhằm tận dụng cơ hội và khai thác tốt các thị trường đã có và mở rộng thị trường 

mới bằng việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia để thực 

hiện chương trình giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và nhà nhập 

khẩu các nước. Khuyến khích các doanh nghiệp mở văn phòng đại diện, hoặc mở 

chi nhánh ở nước ngoài, hình thành các đại lý bán hàng tại một số thị trường trọng 

điểm, hạn chế và chấm dứt tình trạng xuất khẩu qua trung gian. 

 - Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, định vị thương hiệu, thương mại điện tử cho 

các mặt hàng nông sản có lợi thế của tỉnh để xuất khẩu; Xây dựng các kênh thông 

tin về các mặt hàng có chất lượng tốt và giá trị xuất khẩu cao cho thị trường và 

doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để trao đổi thông tin 

và hỗ trợ các doanh nghiệp này trong hoạt động xuất khẩu. 

 - Phối hợp với các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp trong tỉnh triển khai 

các chương trình liên kết với các tỉnh, thành phố để giới thiệu, xúc tiến thương 

mại, mở rộng thị trường nội địa cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh và kết nối 

hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp các địa phương. Xác định 
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các mặt hàng thế mạnh của tỉnh, để tạo dựng chuỗi giá trị thu hút đầu tư vào ngành 

công nghiệp hỗ trợ, nhằm chủ động và tạo nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản 

xuất. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại, các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn 

tỉnh, nhằm định hướng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh bảo 

đảm đa dạng hàng hóa cho xuất khẩu, tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và 

bình ổn giá cả. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Sở cùng với 

sự nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, công tác đấu tranh PCTN tại Sở và đơn vị trực thuộc đã đạt được nhiều 

chuyển biến tích cực. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức 

rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, không tham nhũng, tiêu cực, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân 

dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển 

kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 
         - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được thực hiện thường 

xuyên, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng. 

- Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục triển khai đã trở thành việc 

làm thường xuyên đối với cơ quan đơn vị và từng bước phát huy tác dụng; công 

tác đấu tranh chống các hành vi tham nhũng đã có những kết quả đáng khích lệ. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch được 

duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa 

sai phạm tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đồng thời, có những kiến nghị bổ 

sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó góp phần ngăn chặn có hiệu quả hành vi 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW  

ngày 07/01/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW 

ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với 

việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Các quy định về công khai minh bạch 

của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc 

về chống tham nhũng (UNCAC); Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

nhũng,... 

- Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường 

công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính; thực hiện việc rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền thay thế, sửa 

đổi các văn bản không còn phù hợp; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, 
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định mức, tiêu chuẩn, thường xuyên rà soát, sửa đổi các định mức, tiêu chuẩn 

không còn phù hợp. 

- Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối 

với cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính. Nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu gương mẫu trong công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đối với lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: 

Quản lý tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng, mua sắm công; thu, chi ngân 

sách; quản lý tài sản công; công tác cán bộ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch thực 

hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); Luật Thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN 

đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. 

- Triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể; có 

kế hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thanh tra, kiểm tra 

trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 

thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến PCTN theo hướng tăng cường các biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng; sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các 

quy định của Luật PCTN năm 2018 để tổ chức thực hiện…  

- Tổ chức các khóa tập huấn về công tác PCTN có hiệu quả, thiết thực cho 

đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN. 

Trên đây là báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế 

hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) (thời 

gian từ 01/6/2009-01/6/2020), Sở Công Thương báo để Thanh tra tỉnh biết, tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Lê Như Nhất 
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