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T!NH UY YEN BAT BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

Yen I3ái, ngày 25 tháng 3 nám 2021 

Cm Tm 
CUA BAN THUONG VJ T!M{ UY 

v tang cirông sir lânh do cüa Oãng di vó'i 
cong tác phông, chông tham nhung giai doin 2021-2025 

Nhttng näm qua, các cp üy, t ch'Crc dàng, co quan, don vj, dja phuo'ng 
trong tinh dä quan tam lành dlao,  chi  dlao  thirc hin cong tác phông, chong 
tham nhüng, tao  chuyên biên manh  me trong nhn thirc và hành dng cüa Ca 

h thông chInh trj và nhan dan, dt thrc nhiu kt qua quan tr9ng. Cong tác 
tuyen truyên, ph bin, giáo diic v phông, chông tham nhüng ducic day 
manh; viêc quán trit, triên khai, so két, tong két các nghj quyêt, chi thj cUa 
Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà rnxóc v phông, chông tham nhüng ducc 
thirc hin day dü, nghiêm tc, kjp thô'i; vic cong khai, minh bach  trong các 
linh virc theo quy djnh dugc chii tr9ng, nht là trong cong tác to chrc, can b, 
quãn l tài chInh, tài san công; cãi each hành chInh, cãi cách tu pháp; vic 
phát hin, xir 1' các viii vic, vi an tham nhüng duçc các cp üy quan tam 
lãnh dao,  chi  dao;  các vii vic, v1i an tham nhüng dã duçc xir l nghiem minh, 
kjp thai theo quy djnh cüa pháp lut, gop phn giáo diic, ran de, phông ngira, 
ngän chn tham nhüng, tiêu circ trén dja bàn tinh. 

Tuy nhiên, ben canh  nhrng kt qua dt duçic, cOng tác phông, ch6ng 
tham nhüng con mQt so ton tai, han ch nhu: Cong tác tuyên truyên, phô biên 
giáo diic v phông, chng tham nhüng và giáo dic hem chInh có mt cOn han 
ché; vic thirc hin mt s giài pháp phông ngüa tham nhQng chira that s1r 

phát huy hiu qua; cong tác tir kim tra, phát hin tham nhüng trong ni b 
co quail, to chüc, don vj vn là khâu yu; qua hoat dng thanh tra, kiêm tra 
chua phát hin dugc nhiu vii vic có du hiu ti pham tham nhüng dê 
chuyn co quan diu tra xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut; vic xir 1) trách 
nhim nguii dirng du khi d xày ra tham nhüng và vic chuyên dôi vj trI 
cong tác, kiêm soát tài san, thu nhp cOn han  ch, vung mac. 

D tang cung sir lành dao  cüa Dàng di vi cOng tác phOng, chng 
tham nhüng, nâng cao chat 1ung, hiu qua COng tác phOng, chOng tharn 
nhüng giai doan 2021-2025, Ban ThuOng vii Tinh üy yêu câu các cap üy, to 
chirc dãng, chInhquyn, Mt tr.n T quc và các t chüc chInh trj - xä hi 
trong tinh, trirc tiêp là nguO'i dü'ng dau cap Uy, to chirc dang, co quan, don vj, 
dja phrnmg tp trung lãnh dao,  chi  dao,  to chtrc th%rc hin tOt mt sO nhim v 
tr9ng tam sau day: 
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1. Tip tçic dy manh,  di mOi và nâng cao cht luçing, hiu qua cong 
tác tuyên truyn, quán trit, ph bin, giáo diic pháp 1ut v phOng, chông 
tham nhflng; tp trung länh dlao,  chi  dao  quán trit dy diü, nghiêm the các 
chU trixong, chi thj, nghj quyt cUa Dàng, chinh sách, pháp 1ut cUa Nhà 
nuâc, cac van bàn chi dao  cüa Ban Chi dao  Trung u0ng v phOng, chông. 
tham nhüng, các Kt 1u.n cüa dng chI Tng BI thix, Chü tjch nuó'c, Ti&fi 
Ban Chi diao  Trung uong v phông, chng tham nhflng; trong dió có vic tham 
gia xay dirng, hoàn thin các quy djnh v kim soát quyn 1%rc, trách nhim 
cüa ngithi dung du, trách nhim giài trInh, cong khai, minh bach  trong hoat 
dng cong vii; ca ch bão v ngui t cáo; v trách nhim cüa c.p üy, t 
chirc dlâng trong vic nhn xét, diánh giá, xêp loai can b, dàng viên hang 
11am... tao  sir chuyn bin can bàn trong nhn thüc, phát huy vai trô, trách 
nhim cüa cà h thông chInh trj, can b, dàng viên và các tang 1p  nhân dan 
diôi vó'i cong tác phông, chng tham nhung; ti'rng buó'c xây dirng lôi song 
hem chInh, van hóa tiêt kim, không tham nhung trong can b, dãng viên, 
cong ch(rc, viên chUc và toàn xã hi. 

Thirc hin t& Quy djnh s 65-QD/TW ngày 03/02/20 17 cüa Ban BI thur 
"Vi chi dlao,  djnh hiing cung c.p thông tin, tuyOn truyên phOng, chông tham 
nhüng". Chi dao  cong khai trên các phuang tin thông tin dai  chüng kêt qua 
phát hin, xir 1 các vi.i vic, v1i an tham nhung; gn tuyên truyn, ph bin, 
giáo diic pháp 1ut v phông, chéng tham nhüng vâi thirc hành tiêt kim, 
cMng lang phi. Tip tiic trin khai thirc hin Nghj quyt Trung uung 4 khóa 
XII v tang cung xây dirng, chinh dn Dàng, ngàn chn, diây 1iii sir suy thoái 
v tu tung chInh trj, dao duc, 1i s'ng, nhüng biu hin "tsr din bik", "tir 
chuyn hóa" trong ni b; Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh 
trj v dy manh  h9c tp và lam theo tix tuàng, dao  duc, phong cách Ho ChI 
Minh, các quy diinh v trách nhim nêu gucing cüa cn b, dàng viOn, nhât là 
can b lành dao  chü chôt các cp. TIch cic diâu tranh phán bác thông tin, lun 
diu sai trái xuyên tac  cüa các the 1irc thi dlch  lçii diing van dê du tranh 
phOng, chng tham nhüng d chng phá Dàng, Nhà nuóc. 

2. Thirc hin dông b, hiu qua các giài pháp phông ngira tham nhüng. 
Tham gia tIch crc vic xây dirng, hoàn thin h thng th ch v quán l 
kinh t - xà hi, xay drng Dàng và h thng chInh trj nhm kjp thii bô 
sung, bjt kin nhung t'kë ha", "khoãng trng" d "không th tham nhUng", 
"không dam tham nhüng". Tr9ng tam là rà soát, sun dôi, bô sung, hoàn thin 
các quy ch, quy djnh v quàn 1 kinh t - xã hi, ye cong tác can b theo 
th.m quyn; quail h, kim soát cht chë vic sr dçing tài san cong và các 
ngun hirc nha nuac khác; thirc hin t& trách nhim giãi trInh cüa các cci 
quan, dan vj, dja phuang. 
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Dy manh  cài cách hành chInh, don giàn hóa, rut ngn thii gian thirc 
hin các thu tiic hành chInh trong các linh virc gän lien vth quyên lcii cüa 
nguô'idân, to chüc, doanh nghip, nhât là các thu tiic hành chInh trong linh 
vrc dat dai, tài nguyen khoáng san, quy hoach, xây dirng co bàn, quãn l sir 
ding tài san cong...; tiên tâi s hóa trong quail l x hi và phiic v1.i nhân. dan, 
nâng cao mirc d hài lông cUa ngu?ñ dan, M chrc và doanh nghip. 

Cong khai và thirc hin nghiêm các ch d, djnh müc, tiêu chun; thçrc 
hin nghiêm Nghj djuh sO 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa Chinh phü 
ye kiêm soát tài san, thu nhp cUa ngui có chüc vi, quyên han  trong co quan, 
to chtrc, don vi; viêc thirc thi cong vi a nhtmg vj trI tr%rc tiêp giài quyêt yêu 
câu cUa cong dan, t chirc và doanh nghip. 

TIc hin t& các quy djnh ye trách nhim nêu gixong cüa can b, dang 
viên, nhât là can b lành dao,  quãn ic các cap; thirc hin dan chü, cong khai, 
minh bach  trong cong tác can bO,  nhât là trong các khâu tuyên ding, quy 
hoach, bô nhim, diêu dng, luân chuyên, dánh giá, khen thuang, k) 1ut. Kjp 
thai diêu chuyên, thay th nhmg can b lh dao,  quàn lcó nhiêu du 1un, 
biêu hin tham nhüng, uy tin giâm süt, không dáp iirng yêu can nhim vii. Thirc 
hin nghiOm Quy djnh so 205-QD/TW ngày 23/9/2019 cüa B ChInh trj ye 

kiem soat quyen lrc trong cong tac can b9 va chong chy chuc, chy quyen. 
Nâng cao chat luçmg cong tác tir kim tra trong ni b Ca quan, to chuc, 

don vj, nhât là dôi vai nhthig linh v1rc nhy cam dé xày ra tham nhUng, tiêu circ; 
kjp thii phát hin, ngän chn, xu l tmnh trng nhüng nhiêu, gay phiên ha cho 
ngithi dn và doanh nghip trong qua trInh giãi quyOt cong vic (tInh trng tham 
nhüng 4t). 

3. Nâng cao chit luçmg, hiu qua cOng tác kim tra, giám sat, thanh tra 
ye phông, chong tham nhüng; tip tyc dua ni dung kiêm tra, giám sat chuyên 
d v cong tác phông, chng tham nhüng vào chuang trInh kim tra, giám sat 
hng näm cUa cap Uy, tO ch(rc dang; dam bào sir thông nhât, dOng bO giüa cong 
tác kiêm tra, giam sat cüa Dãng vth cong tác thanh tra nhà nuó'c, giam sat cüa Hi 
dOng nhân d, Uy ban Mt trn TO quOc và các to chüc doàn the các cap. Tang 
cumg phOi hqp trong cOng tác kiêm tra, giám sat và nang cao chat lucing, hiu 
qua các cuOc hOrn Ira, giam sat chuyOn dê ye cong tác phông, chOng tham nhüng. 

Tang cuang cong tác thanh tra, kim tra vic thçrc hin các quy djnh cña 
pháp lut v cOng vii, cong chic, nht là vic thiic thi cong vii a nhffiig vj trI 
trirc tiêp giãi quyêt yOu câu cüa cong dan, to chUc, doanh nghip. Tp trung 
kiOm tra, thanh tra các linh vyc dO phát sinh tiêu crc, tham nhung, nhu: Dâu tu 
xay dirng cci bàn; quãn l3 sir diing dat dai; cong tác can b; các dci an phát triOn 
kinh tO - xã hi; thirc hin chO d chInh sách; khothi. kinh phi quân l), bão v 
rung; sü diing tài chInh, ngân sách, nhât là tài chInh cap xã, tai  các ca sa giáo 
dyc cOng 1p (nht là càc tru?mg ni trü, ban trü)... Khi có cac vçi vic phát sinh, 
du 1un xa hOi quan tam phai khan truang thanh Ira, kiêm Ira dâu hiu vi pham. 
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Di mài, nâng cao cht luçxng hoat dng giám sat cUa Doàn di biu 
Quc hi tinh, Hi dng nhan dan, Mt trn T quc, t chüc chInh trj - xã hi 
các cp di vii cong tác phông, chng tham nhüng; xây dirng, thiic hin t6t 
chucmg trInh giám sat dijnh kS'  và dIet xu.t, tang cuô'ng giám sat vic giái quyt 
khik ni, t cáo & cc s&, nhUng lTnh vrc có nguy Ca cao xày ra tham nhüng, 
gay nhiu büc xüc trong nhan dan; tip nhn và xi1 l t& các thông tin phân 
ánh, t cáo, t giác ti phm v tham nhüng, lang phi, suy thoái v tu tuO'ng 
chInh trj, dao  dtrc, 1éi sng, "tr din bin", "tir chuyn hóa trong can b, dàng 
viên; yêu câu co' quan có thm quyn xir l thông tin báo chI nêu ye tiêu cçrc, 
tham nhüng; tIch crc tham gia phãn bin xã hi, gop xây drng Dãng, xây 
dung chInh quyn trong sach,  vU'ng  m?nh. 

Nâng cao hiu lc, hiu qua vic phát hin, xir l tham nhüng, lang phi, 
tiêu circ qua cong tác thanh tra, kim tra; dram báo thu hi tix 90% tr& len dri vâi 
s tin, tài san bj tht thoát duçc phát hin qua cong tác thanh tra. Kjp thôi 
chuyn các v vic có d.0 hiu ti phm tham nhüng sang ca quan diu tra dr 
xir l theo quy djnh. Xi'r l nghiêm ngu&i dirng du ca quan dcm vj có hành vi 
tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc hoc d xãy ra tham nhUng, lang phi, tiêu c1rc tai 
co' quan, dan vj do mInh quãn l; dng th&i, xir l nghiêm các hành vi né tránh, 
dung tüng, bao che cho hành vi tham nhüng, k cà hành vi cüa ngu&i có trách 
nhim khi phát hin vi vic có du hiu tham nhüng nhung không chuyn diên 
co quan có thrn quyn d xem xét, xü l. 

4. Thirc hin nghiêm các quy drjnh v tip cong dan, giái quyt dan, thu 
khiu ni, t cáo, M giác tOi  phrn, nht là các dan, thu có lien quan dn cong 
tác phông, cMng tham nhQng; các quy djnh v bão v ngu&i phát hin, t 
giác, ngu&i du tranh cMng tham nhUng, tiêu circ; kjp th&i biu duang, khen 
thu&ng và có co ch h trg kinh phi cho nhU'ng tp th& cá nhân có thành tIch 
xut sc trong dku tranh phông, chng tham nhung, tiêu circ. 

5. Kjp thôi phát hin, xir l các vii vic, vii an tham nhung qua cOng tác 
giái quyt t giác, tin báo ti phm, kin nghj kh&i t và diu tra vii an; th1rc 
hin dng quan diem "không có vng cam, khOng có ngoi 1" trong dâu 
tranh phông, chng tham nhüng. Tang cu&ng cong tác phi hp giUa các ca 
quan tin hành t tiing d tháo gi các khó khàn, vu&ng m.c, hn ch trong 
cong tác giám drjnh, drjnh giá tài san; chi do dy nhanh tin d driu tra, truy 
t& xét xir va thi hành an, dam báo thu hi tir 65% tr& len di vâi tin, tài san bi, 
that thoát, chim doat trong các vi an tham nhüng. 
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6. Tip tic rà soát, cüng c& kin toàn b may, can b lam cong tác tham 
muu v phông, chkg tham nhOng; nâng cao näng lirc, hiu qua hoat dng cUa 
các ca quan, dan vj có chirc nàng trirc tip thirc hin nhim v1i du tranh 
phông, chng tham nhUng dáp irng yêu cu nhim v11 trong tInh hInh mcci. CIii'i 
trQng cong tác dào tao,  bM duö'ng nâng cao trmnh d chuyên môn, nghip vii ye 
phông, ch6ng tham nhüng; d cao phm ch.t chmnh tn, dao  dirc ngh nghip 
cüa di ngü can b, cong chirc lam cong tác thanh tra, kim tra và can b có 
chüc danh tu pháp. 

7. Các cp üy, t chüc diáng, chInh quyn, Mt tr.n T quc và các t 
chirc chInh trj - xa hi trong tinh t chirc pM bik, quán trit, xây dirng 
chuang trInh hành drng hoc k hoach thirc hin Chi thj nay, bão dam phii 
hçTp vói chirc nng, nhim v1i và diu kin thirc tin tai  ngành, dja phixang, ca 
quan, dan vj mInh. 

Giao Ban Ni chInh Tinh u chU trI, phi hçip vâi các co' quan lien quan 
theo dOi, don dc vic nghiên cü'u, pM bin, quán trit, triên khai thirc hin 
Chi thj; djnh k) báo cáo kt qua thc hin vri Ban Thuô'ng vit Tinh üy theo 
quy djnh. 

Chi thj nay dugc pM bin dn chi b. 

Nai nhân:  
- B ChInE tr, Ban BI thu Trung ucmg Dãng, 
- Ban CM do Trung uxcmg ye PCTN, 
- Ban Ni chInh Trung uclng, 
- Vn phông Trung iicing Dãng, 
- Các ban can sir dang, dãng doàn, 
- Các ban, sâ, ngành, MTTQ, doàn the tinh, 
- Các huyn Uy, thi üy, thành üy, Dãng üy trirc thuc, 
- Các dông chI Tinh u vien, 
- LanE do Van phông Tinh üy, 
- Chuyen viên P. Tong hcip - VPTU, 
- Luru Van phông TinE üy. 
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