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                                           BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW 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 

 

Thực hiện văn bản số 20 - CV/BNCTU ngày 09/11/2020 của Ban Nội chính Tỉnh 

ủy Vĩnh Phúc về việc báo cáo kết quả 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 trong năm 

2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-

CT/TW 

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW 

Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức quán triệt 

nghiêm túc, triệt để 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 tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở. 

Bên cạnh đó, Sở cũng nghiêm túc triển khai, thực hiện Thông tri số 20-TT/TU 

ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Văn bản số 

10191/UBND-NC2 ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh V/v tăng cường thực hiện Thông 

tri số 20-TT/TU; các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đó 

có Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc cơ quan, đơn vị của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Việc phổ biến, tuyên truyền được xem là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm 

nâng cao nhận thức của và trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, công chức, viên chức 

nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người 

đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng 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 và 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. 

Các hình thức triển khai phổ biến, quán triệt được lồng ghép thông qua hội nghị 

học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương Đảng và 



các kỳ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ và qua các hội nghị về công 

tác chuyên môn của Sở.  

2. Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 

số 27-CT/TW 

Căn cứ Thông tri số 20-TT/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện 

Chỉ thị số 27-CT/TW và Văn bản số 10191/UBND-NC2 ngày 23/12/2019 của UBND 

tỉnh V/v tăng cường thực hiện Thông tri số 20-TT/TU, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan cụ thể hóa các quy định 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo gắn với hoàn thiện hệ thống 

các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị qua đó thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

trọng tâm đề ra trong Chỉ thị số 27 nói trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ 

quan. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao 

1.1. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền trong công tác bảo vệ người tố cáo trong phạm vi phụ trách 

Được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã 

kịp thời lãnh chỉ đạo và đôn đốc giải quyết theo thẩm quyền và đúng trình tự pháp luật các 

nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo trong phạm vi trách nhiệm 

quản lý được giao; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc uốn nắn vi phạm, lệch 

lạc trong quá trình tổ chức thực hiện các mặt công tác của cấp dưới, đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.  

Bi thư Đảng ủy, Giám đốc Sở luôn nghiêm túc nhìn nhận, sẵn sàng chịu trách nhiệm 

trước cấp trên và bị xử lý theo quy định nếu buông lỏng lãnh đạo quản lý, không làm hết 

trách nhiệm, thẩm quyền để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý và để người 

dân, cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù 

dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

1.2. Công tác hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo 

Thông tri số 20-TT/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW và Văn bản số 10191/UBND-NC2 ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh V/v 

tăng cường thực hiện Thông tri số 20-TT/TU, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các bộ phận 

chuyên môn trong quá trình tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa, 

thể thao và du lịch kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh qua đó kiến 

nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ người tố cáo 

qua đó góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ người tố cáo 



Trong năm 2020, thông qua các cuộc thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du 

lịch, thanh tra hành chính đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và du 

lịch không phát hiện tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo; 

không phát hiện, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về bảo vệ 

người tố cáo, tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.  

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát nội bộ đối với hoạt động bảo vệ người tố cáo để kịp thời phát hiện các đơn vị, cá 

nhân thuộc Sở không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố 

cáo; kịp thời phát hiện, làm rõ và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 

nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý 

theo quy định của pháp luật (Nếu có). 

1.4. Công tác kiện toàn tổ chức, tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức kỷ luật, 

đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

các cơ quan đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở lãnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo 

đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đối với đội ngũ cán 

bộ thanh tra Sở trực tiếp làm công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng phòng ban, đơn vị chức năng 

thuộc Sở trong bảo vệ người tố cáo; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 

phòng ban, đơn vị liên quan có chức năng bảo vệ người tố cáo thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao. 

Hoàn thiện hệ thống quy chế thi đua khen thưởng nhằm kịp thời biểu dương, 

khen thưởng đối với phòng ban, đơn vị và cá nhân người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thành tích trong công tác bảo vệ người tố 

cáo; động viên khen thưởng người tố cáo đúng và người làm tốt công tác bảo vệ người 

tố cáo. 

1.5. Chỉ đạo việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và 

việc phối hợp trong công tác bảo vệ người tố cáo 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ người 

tố cáo theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định; chú trọng công tác phòng ngừa, chủ 

động, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo, bao che người tố cáo. 

Nghiêm cấm và xử lý nghiêm đối với mọi hành vi lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, 

tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ 

chức, cá nhân gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. 

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền chủ động phới hợp 

để bảo vệ người tố cáo; phát huy sự chủ động của tổ chức Công đoàn và sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tra 



chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức 

năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tố cáo. 

1.6. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, đấu 

tranh với biểu hiện bao che, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những 

hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng liên quan 

(Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát nghệ thuật tỉnh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về bảo vệ người tố cáo.  

Qua công tác tuyên truyền phát huy vai trò của hệ thống chính trị và tăng cường 

nhận thức của mọi người dân về mục đích, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người tố 

cáo.  

2. Kết quả cụ thể 

- Tổng số đơn thư tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực: Không 

- Tổng số người có yêu cầu được bảo vệ: Không 

- Số người được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ: Không 

- Số người tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực bị trả thù, trù dập: Không 

- Số người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh 

đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác 

bị trả thù, trù dập: Không  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2020 đã tập trung củng cố, kiện toàn 

sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 01/ĐA-TU và Chương trình hành động số 49/CTr-

TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 2175/KH-UBND của UBND tỉnh về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật 

cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và các phòng, ban, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để 

đội ngũ làm công tác này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

Việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà 

nước về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức trong 

cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động trong toàn ngành. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi 

cá nhân trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đúng quy định. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG 



1. Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về 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; Thông tri số 20-

TT/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy; Văn bản số 10191/UBND-NC2 ngày 23/12/2019 

của UBND tỉnh V/v tăng cường thực hiện Thông tri số 20-TT/TU. Tập trung triển khai 

thực hiện đồng bộ có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật PCTN. 

2. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ bảo vệ người tố cáo; 

phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật 

3. Nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác kiểm 

tra, giám sát và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội đối với việc bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ 

quan, đơn vị.   

4. Hàng năm tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi 

phạm công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực; khen thưởng động viên kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán 

bộ, công chức làm tốt công tác bảo về người tố cáo. 

5. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả 

thù, trù dập người tố cáo, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đúng quy định của 

pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che 

người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo đúng 

quy định; nghiêm cấm việc lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu 

khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân 

liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh thường 

xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên 

sâu qua đó nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

về công tác PCTN, công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. 

2. Quan tâm bố trí đủ kinh phí dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói 

chung và pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực nói riêng tại các sở, ngành, UBND cấp huyện. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./. 

 



Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT,TTr. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Duy Đông 
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