
ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động  

của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2017 

(Kèm theo Kế hoạch số 69-KH/BNCTW, ngày 31-5-2017 

của Ban Nội chính Trung ương) 
 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PCTN 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

Nhận định, đánh giá khái quát tình hình nội chính và tham nhũng nổi 

lên trong 6 tháng đầu năm 2017 tại địa phương: tình hình an ninh quốc gia 

(an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, biên giới...), trật tự 

an toàn xã hội (vi phạm, tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo,  

tranh chấp nổi cộm...); tình hình tham nhũng (qua tần xuất phát sinh, quy 

mô, tính chất, mức độ nghiêm trọng qua các vụ việc, vụ án tham nhũng 

được phát hiện tại địa phương). 

Khái quát sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy; vai trò tham mưu của các 

cơ quan nội chính địa phương (trong đó vai trò chủ trì, khâu nối các hoạt 

động của các ban nội chính tỉnh ủy) trong công tác nội chính và PCTN 6 

tháng đầu năm 2017; kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH 

ỦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

1. Nghiên cứu, đề xuất 

- Kết quả chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ 

trương, nghị quyết của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về công tác nội chính 

và phòng, chống tham nhũng trong năm. 

- Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, 

chống tham nhũng đối với đảng bộ tỉnh (trong đó, có nội dung tham mưu 

giúp tỉnh ủy, thành xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 10- KL/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW 

ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị…). 

- Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống 

tham nhũng, báo cáo tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

- Chủ trì, phối hợp đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương về 

hoạt động của các cơ quan nội chính ở địa phương. 
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- Chủ trì, phối hợp đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh 

ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết quả xử lý các vụ án, vụ việc theo 3 cấp 

độ trên địa bàn. 

- Tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy trong chỉ đạo xử lý các vụ 

việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp uỷ địa 

phương chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về nội chính, an ninh chính 

trì, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người nổi lên trong kỳ.  

- Tham mưu, đề xuất cấp uỷ thành lập đầu mối giúp cấp uỷ cấp huyện 

về công tác nội chính và PCTN. 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện nhóm nhiệm 

vụ tham mưu, đề xuất. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra 

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các 

cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, 

chính sách, pháp luật về công tác nội chính và PCTN ở địa phương. 

- Phối hợp giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các 

cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính 

sách, pháp luật về công tác nội chính (tổ chức và hoạt động) và PCTN. 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 

hướng dẫn, kiểm tra. 

3. Thẩm định 

- Kết quả chủ trì, phối hợp thẩm định các đề án, dự thảo chỉ thị, nghị 

quyết, các chủ trương về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định. 

4. Tham gia công tác cán bộ 

- Kết quả tham gia với ban tổ chức tỉnh ủy về công tác cán bộ theo 

phân cấp;  

- Kết quả tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm 

một số chức danh tư pháp theo quy định. 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ tham 

gia công tác cán bộ. 
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5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác 

- Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân; công tác tiếp nhận, xử lý 

đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về công tác nội chính và 

PCTN; những đề xuất, tham mưu của ban nội chính đối với cấp ủy trong giải 

quyết các yêu cầu, khiếu nại của tổ chức, công dân; khó khăn, vướng mắc và 

nguyên nhân.  

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo cải 

cách tư pháp; 

- Việc ký kết quy chế phối hợp và sơ kết việc thực hiện quy chế phối 

hợp công tác về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng với các 

ngành liên quan; 

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về nội chính và PCTN; 

- Việc xây dựng cơ quan, đơn vị (số lượng, sự tăng, giảm biên chế, thay 

đổi về nhân sự lãnh đạo; việc thành lập thêm phòng trực thuộc; việc tổ chức 

đầu mối tham mưu giúp việc cấp uỷ cấp huyện về công tác nội chính và 

PCTN;  những thay đổi lớn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác. 

(Mốc lấy số liệu báo cáo: từ 01-01-2017 đến 25-6-2017) 

III. KẾT QUẢ THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ 

Đánh giá kết quả thi đua chuyên đề của đơn vị theo Kế hoạch 04-

KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương (số vụ việc, vụ án; mức độ, chất 

lượng tham mưu của ban; hiệu quả công tác tham mưu; cần phân biệt rõ số vụ 

việc do ban nội chính tỉnh uỷ phát hiện và đề xuất xử lý với số vụ việc do các 

cơ quan khác phát hiện nhưng trong quá trình giải quyết có khó khăn, vướng 

mắc, ban nội chính tỉnh uỷ đề xuất xử lý…) và kiến nghị, đề xuất (lưu ý hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục sơ kết thi đua gửi Ban Nội chính Trung ương theo Hướng 

dẫn số 05-HD/BNCTW ngày 17-3-2017 của Ban Nội chính Trung ương). 

IV. VỀ CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN TRONG KỲ GIAO BAN 

- Các chủ đề Cụm thống nhất đưa ra thảo luận, trao đổi kinh nghiệm 

(nêu lý do chọn từng chủ đề, nêu mục tiêu mong muốn đạt được …). 

- Tổng hợp những kinh nghiệm hay của địa phương thông qua văn bản 

chuẩn bị phát biểu tham luận của ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ. 

- Những đề xuất với Cụm và Ban Nội chính Trung ương có liên quan 

đến việc áp dụng và phổ biến rộng rãi các kinh nghiệm. 
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- Dự kiến đề xuất chủ đề đưa ra thảo luận kỳ giao ban kế tiếp theo quan 

điểm của ban. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 

Nêu những nhiệm vụ trọng tâm ban nội chính tỉnh ủy dự kiến triển khai 

thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Những kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và tỉnh ủy, thành 

ủy để có hướng chỉ đạo, tháo gỡ, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Xin gửi kèm Đề cương này 02 Phụ lục để thuyết minh cho Báo cáo. 

(File mẫu Phụ lục kèm theo Đề cương có thể tải (down load) về từ 

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương tại địa chỉ: 

noichinh.vn/van-ban-noi-chinh-va-pctn/ 

  


