
DANG BO TfNH YEN BAT BANG CONG  SAN VI1T NAM  
THANH UY YEN BAI 

S TP. Yen Bái, ngàyR thang6 nárn 202] 

CHU'ONG TR!NH HANH DQNG 
Thçc hin Clii thj s 07-CT/TU ngày 25/3/2021 cfla Ban Thirô'ng viii 

Tinh üy ye tang cirông sir länh do cüa Bang dôi vó'i cong tác 
phông, chng tham nhflng giai dotn 2021 - 2025 

• Thire hin Chi thj s 07-CT/TU, ngày 25/3/202 1 ci:ia Ban Thuàng vi.i 
Tinh Uy ye tang c1sng sr lAnh diao  cüa Bang dii vâi cong tác phông, chng 
tham nhung giai doan  2021 - 2025, Ban Thuông vii Thành üy Yen Bái xây 
dirng Chi.rong trInh hành dng nhu sau: 

I. M!JC BId, yEu CAU 

1. Miic dIch 

Nâng cao nhn thüc, tang cuông trách nhim cüa các c.p ñy, t cht'rc 
P A A V P A P A A A A Bang, chinh quyen, to chi.rc chrnh tq - xa hçi, can bQ, dang vien va nhan dan, 

nhât là ngui di'rng dau co quan, don vj dôi v&i cong tác phOng, chông tham 
nhüng. Tir do, t.o chuyn bin rO rt trong cong tác phông, chng tham nhüng, 
gop phân ngän chn và tüng buó'c day lüi tham nhüng, cüng cô niêm tin cüa 
can b, dàng vien và nhân dan di vói Bang, Nha nuâc và ch d. 

2. Yêu câu 
A A P A A A 

Thirc hiçn nghiem tuc, dong b9 Chi th so 07-CT/TU cua Ban Thuong 
vii Tinh üy Yen Bái va Chiiong trInh hành dOng  cUa Thãnh üy ciing v6i the 
van bàn chi do khác cüa Trung uclng, cUa tinh và các van bàn pháp lut ye 
1mb virc phOng, chng tham nhüng. 

Bão dam sir lãnh d.o tr1rc tip, toàn din, t.p trung, thng nh.t cüa các 
cap uy dang; phat huy tot vai tro giam sat cua cac co quan dan cii, sue mnh 
tong hçrp cUa cà h thông chInh trj va nhân dan trong cong tác phông, chông 
tham nhüng. Mpi vi phm du phãi xir 1 nghiêm minh, dung quy djnh cUa 
Bang, pháp luat cUa Nha nuo'c. 

II. NHI1M VJ, GIAI PHAP cHill YEU 

1. Tiêp tiic dôi mâi và nâng cao chat huccng, hiu qua cong tác tuyên 
truyên, quán triet,  phô biên, giáo diic pháp lut ye phông, chông tham nhüng; 
tp trung lãnh do, chi dao  quán trit dy dü, nghiêm tue các chü tnuong, chi 
thj, nghj quyêt cUa Bang, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOe ye phông, chông 
tham nhiing, nhât là Lut phOng, chông tham nhung, Quy djnh so 65-QD/TW 
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ngày 03/02/20 17 cüa BanBI thu "Va chi do, djnh hixâng cung c.p thông tin, 
tuyên truyn phông, chng tham nhUng"; Nghj quyt Trung ucrng 4 khóa XII 
v tAng cixng xây dirng, chinh dn Dàng, ngAn ch.n, dy lüi sir suy thoái v 
ti.x tuâng chInh trj, dao  dirc, li sang, nhUng biêu hin "tçr din biên", "tir 
chuyn hóa" trong ni b; Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cUa B ChInh 
trj v dy manh  h9c tp và lam theo ti.r ttthng, diao  dirc, phong cách H Chi 
Minh, các quy djnh v trách nhim nêu gucing cUa can b, dàng viên, nhât là 

P A P I A ' ) A P P A A 

can b9 lanh dao  chu chot cac cap. Dac  biçt la phai to chuc quan triçt, thrc hiçn 
nghiêm tic Chi th s 07-CT/TV ngày 25/3/202 1 cüa Ban Thuông vi1 Tinh üy 
v tang cung si.r lãnh dao  cüa Dáng dOi vâi Cong tác phông, chông tham nhung 
giai doan 2021 - 2025 

2. Tip tiic t chirc trin khai thrc hin dng b, hiu qua các giài pháp 
phông ngra tham nhüng theo quy djnh cüa Lu.t Phông, chng tham nhung va 
các quy djnh cüa pháp lut có lien quan, trong do: 

(1) Tp trung dy manh  cãi each hành chinh, dan giãn hóa, rUt ngn thai 
gian thirc hin các thU tiic hành chinh trong các linh vijc gri lin vâi quynlcii 
cua ngixcii dan, to chuc, doanh nghicp, nhat la cac thu tçic hanh ehrnh trong hnh 
vrc dt dai, tài nguyen khoáng san, quy hoch, xây dung ca bàn, quàn i sir 
ding tài san cong...; day manh  chuyen dôi sO và thanh toán không dUng tiên 
m.t; tiên ti sO hóa trong quãn l, diêu hành cUa cap Uy và chInh quyên thành 
ph& quàn l xã hi và phiic vii nhân dan, nâng cao müc d hài lông ci:ia ngiri 
dan, tO chirc và doanh nghip. 

(2) Thung xuyên rà soát, diu chinh, b sung và thrc hin nghiêm tUe 
các quy chê, quy djnh trong the ca quan, dun vj, tO chUc nhi.r: Quy chê chi tiêu 

A • A 7 7 A P 7 A 

nçi b9, quy che quan ly, six dng tai san cong, quy che quan ly, six diing xe 0 
A A A P p 0 P P A 

to cong phiic vi cong tac, quy tac ung xii cua ngircn co chiic vi, quyen han... 
coi do là vic lam thu?mg xuyên, lien tiic. 

(3) Tang cixng cong tác Cong khai, minh bach  v M chic và hoat  dng 
cua cac co quan, to chuc, dun vl,  xa, phuang ye chrnh sach phap luat  lien quan 

A P 0 P A A P A P A P 0 P • 

den quyen, lcii ich cua can bQ, cong chixe, vien chiic; vice bo tn, quan ly, six 
ding tai chrnh cong, tai san cong, dau tu cong; huy dçng va six diing cac khoan 
thu trong trithng hçc, nh.t là dóng gop cUa phii huynh hc sinh; cOng tác t 
chi'rc can b cUa cu quan, t chrc, dun vj, nh.t là trong các khâu tuyn dçing, 
quy hoach, bô nhiêm, diêu dông, luân chuyên, dánh giá, khen thuông, k lu.t; 
quy the Ung xü cUa nglxi có chirc vii, quyn han... 

(4) Thirc hin t& cac quy djnh v trách nhim nêu guo'ng cUa can b, 
dáng viên, nh.t là can b lãnh dao,  quãn 1 eáe c.p. Kjp thi diu chuyn, thay 
the nhüng can b lãnh dao,  quàn l có nhiu dii lun, biu hin tham nhUng, 
uy tin giàm sUt, khOng dáp irng yêu cu nhim vi. Thrc hin nghiem Quy djnh 
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S 205.-QD/TW ngày 23/9/2019 cUa B ChInh tn v kim soát quyn 1çrc trong 
cong tac can b9 va chong chay chuc, chay quyen. Tang cuong cong tac quan 
l, kiêm tra, giám sat kjp thai phát hin và xir 1 nghiêm các vii vic, hành vi 
tng qua và nhan qua biu, nh.t là cac trung hçip si:r d1ing tài chInh công, tài 
san cong lam qua tng trái quy cljnh. 

(5,) Thuông xuyên kirn tra, rà soát kjp thai phát hin, chin chinh, xü 1 
trung hçip ngui có chirc vi, quyên han  tham gia các tnthng hcrp xung dit lçii 
Ich ducic quy djnh tai  Nghj djnh s 5 9/20 19/ND-CP, ngày 01/7/2019 cUa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt mt so dieu và bin pháp thi hành Lu.t phông, chong 
tham nhung. Nhat la cac hoat dung: Quan ly, dieu hanh doanh nghiçp tu nhan, 
cOng ty trách nhim hiu han,  cong ty c phn, h tác xà... B trI v hoc 
chông, bô, mc, con, anh, chj em rut giü chirc vv quân 1 ye tO chác nhân sçr, 
k toán, thu qu5, thu kho ho.c giao djch mua ban hang hóa, djch vi, k kt 
hgp dlông...; gop vOn vào doanh nghip, k két hcip dông vOi doanhnghip 
thuc sâ hUti cüa vç hoc chông, bO, mc, con, anh, chj, em rut ho.c dê doanh 
nghicp thuçc sa huu cua v hoac  chong, bo, mc, con, anh, ch, em ru9t tham 
dir các gói thâu cüa co' quan, to chüc, dcxn vj mInh khi duqc giao thirc hin cac 
giao djch, mua ban hang hóa, djch vii, k kt hcp dIng cho cc quan, t ehrc, 
thynvidó. 

(6) Thirc hin nghiêm Nghj djnh so 130/2020/ND-CP, ngày 30/10/2020 
cüa ChInh phñ ye kiêm soát tài san, thu nhp cUa ngui Co chic v, quyên han 
trong caquan t chrc, do'n vj; vic thrc thi cong vii i nhüng vj tnI trrc tiêp 
giài quyêt yêu câu cüa cong dan, to chiirc và doanh nghip. 

(7) Nâng cao ch.t lucmg cOng tác t1r kim tra trong ni b co' quan, t 
chiirc, dcin vj, nh.t là di vai nhüng linh virc nhy cam d xãy ratham nhung, 
tiêu crc; kjp th?ñ phát hin, ngän chn, xir l tInh trng nhüng nhiêu, gay phiên 
ha cho nguxi dan và doanh nghip trong qua trInh giãi quyt cong vic (tmnh 
trang tham nhüng v.t). 

3. Nâng cao ch,t lugng, hiu qua cong tác kim tra, giám sat, thanh tra 
• - . .; ., , ye phong, chong tham nhung; tiep ti1c dua nçn dung kiem tra, giam sat chuyen 

A • - . . p p 
de ye cong tac phong, chong tham nhung vao chucrng trinh kiem tra, giam sat 
h.ng näm cüa cp Uy, t chirc Dàng; dam bão sir thng nht, dng bO giüa Cong 
the kiêm tra, giám sat cUa Dãng vói cOng tác thanh traNhà nuc, giám sat cüa 
Hi dOng nhân dan, Uy ban M.t trn To quôc và các tO chic doàn the chInh trj 
- xã hi cáccp. Tang cithng phi hgp tnong cong tác kiêm tra, giám sat và 
nâng cao chat lugng, hiu qua các cuc kiêm tra, giám sat chuyên dé ye cOng 
the phOng, ch6ng tham nhung. 

Tang cuäng cong tác thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh cüa 
pháp lu.t v cong vii, cong chic, nh.t là vic thc thi cOng vi nhung vi trI 
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trçrc tip giâi quyt yêu c.0 cüa cong dan, t chirc, doanh nghip. T.p trung 
kim tra, thanh tra các 1mb vrc d phát sinh tiêu circ, tham nhüng, nhu: Dâu hr 
xây drng ca bàn; quãn l sir diing d.t dai; giài quyt thu tiic hành chInh ye dat 
dai; cong tác can b; các dr an phát trin kinh t - xã hi; thirc hin ché d 
chInh sách; sü diing tài chInh, ngân sách, nht là tài chInh c.p xã, ti các ca s& 
giáo diic cong l.p... Khi có các vi vic phát sinh, du luQ.n xâ hi quan tam phãi 
khn tnrclng thanh tra, kim tra d,u hiu vi pham. 

Dii mói, nâng cao cht luçmg ho.t dng giám sat cia Hii dng nhân 
dan, Mt trn T quc và các th chi'rc chInh trj - xã hi cac cp di vii cOng 
tác phông, chng tham nhUng; xây dirng, thirc hin t& chuong trInh giám sat 
djnh kS'  và  dOt  xut, tang cung giám sat vic giãi quyêt khiêu nai,  to cáo a 
sâ, nhctng linh vrc có nguy ca cao xãy ra tham nhung, gay nhiu bi'rc xüc trong 
nhân dan; tip nhn va xir l t& các thông tin phãn ánh, t cáo, t giác tOi  pham 
v tham nhUng, lang phi, suy thoái v hr tixang chjnh trj, dao  drc, 1i sng, "tr 
. . U U " ' U A dien bien , tir chuyen boa trong can bQ, diang vien. 

4. Thirc hin nghiêm cac quy djnh ye tiêp cong dan, giài quyêt dan, thu 
• P P P A A I A A khieu nai,  to cao, to giac t9i pham, nhat la cac dan, thu Co lien quan den cong 

I A - I A A I A P tac phong, chong tham nhung; cac quy d!nh  ye bao vç ngurn phat hiçn, to giac, 
nguai d.0 tranh chng tham nhEng, tiêu circ; kjp thii biu duang, khen thu&ng 
nhUng tp th, cá nhân có thành tIch xu.t SC trong d.0 tranh phOng, chng 
tham nhüng, tiêu CJ.TC. 

5. Kjp thai phát hin, xir l các vii vic, vii an tham nhüng qua cOng tác 
giái quyêt to giác, tin báo tOi  ph.m, kiên nghj kh&i to và diêu tra vi an; thrc 
hin dung quan diem "không có vUng cam, không có ngoi l' trong dâu tranh 
phông, chông tham nhung. Nâng cao hiu hrc, hiu qua vic phát hin, xir l 
tham nhfing, lang phi, tiêu circ qua cOng tác thanh tra, kiêm tra; dam bão thu 
hi tü 90% trâ len di vâi s tin, tài san bj th.t thoát duçic phát hin qua cong 
tác thanh tra. Kjp thii chuyn các vii vic có d.0 hiu tOi  pham tham nhüng 
sang co quan diu tra d xir l theo quy djnh. Xir 1 nghiêm nguai dung du 
Co quan, dan vj có hành vi tham nhüng, lang phi, tiêu circ ho.c d xãy ra tham 
nhüng, lang phi, tiêu circ tai  co' quan, donvj do mInh quán l. Tang ci.thng Cong 
tác phôi hçp giüa các Ca quan tiên hành to ting die tháo g các khó khän, vu&ng 
mac, hn chê trong cong tác giám djnh, djnh giá tài san; chi dao  day nhanh tiên 
dO diéu tra, truy tO, xét xü và thi hành an, dam bão thu hôi tr 65% tra len dOi 
vai tin, tài san bj th.t thoát, chim doat  trong các vii an tham nhUng. 

6. Tiêp tiic rà soát, cüng cO, kin toàn bmáy, can bO lam cong tác tham 
muu ye phong, chong tham nhung; nang cao nang lrc, hiçu qua hoat  d9ng cua 
I . I P - • A A cac co quan, dan v co chuc nang trirc tiep thc hiçn nhiem viii dau tranh phong, 

chng tham nhung. Chü tr9ng cOng tác dào tao,  bi dung nâng cao trInh dO 
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chuyên môn, nghip vi ye phông, chông tham nhüng; nâng cao phâm chat 
chInh trj, do dirc ngh nghip cüa di ngü can b, cong chüc lam cong tác 
thanh tra, kim tra và can b có chirc danh tr pháp. 

III. TO CH1C THC HIN 
1. Các Ca quan Tham muu, giCip vic Thành üy, các cap üy ca s&, các 

phông, ban chuyên môn, Mt trn T quc và các to chirc chInh trj - xã hi 
• A A • A P P A A 0 thanh pho xay drng chuang trrnh, ke hoach  to chuc quan trit, thirc hiçn Chi 

thj s 07-CT/TU cüa Tinh üy va Chiicing trInh nay i cp mInh. Chi dao  quán 
trit, t chirc thirc hin a c.p üy, t chüc Dáng, ca quan, don vj trVc  thuc. 
Dng chi BI thu các chi, dãng b Ca sâ trirc tip chi dao  vic trin khai, thrc 
hin Chuong trInh hành dng cüa Thành üy. 

2. Hôi dông nhân dan thành phô xây drng chuong trInh thrc hin, kê 
P P A P 0 - 0 A P hoach giam sat Cong tac phong, chong tham nhung va cong taC tu phap, trong 

do tp trung giám sat cong tác phát hin, xü l tham nhüng cüa các co quan có 
chirc näng phOng, chông tham nhüng. 

3. Uy ban nhân dan thành ph chi dao CaC phOng, ban, don vj, Uy ban 
nhân dan các xA, phuing thc hin nghiêm tüc các quy djnh ci:ia pháp lut ye 
cong tác phông, chong tharn nhüng; chi dao  d.y mnh cOng tác kim tra, thanh 
tra cong vi; Cong tác tir kiêm tra ni b nhäm phát hin, chân chinh nhüng h.n 
ch& yu kern, xir l kjp thOi, nghiêrn minh các hành vi tham nhUng, tiêu ciTrc; 
chü trng thanh tra trách nhim ngi.rài th'rng du trong thirc hin pháp lut v 
phông, chng tham nhüng. 

4. Ban Tuyên giáo Thành üy huâng dn các co quan trong khi tuyên 
giáo, M.t tr.n T quc và các dioàn th chInh frj - xã hi, các chi, dàng bO co 
sa tuyên truyn v phông, chng tham nhüng; kjp thi thông tin Cong khai tInh 
hInh, kt qua phát hin, xü 1 cac v11 viêc, vi an tham nhüng, các vi pham trong 
cOng tác phát hin, xir 1 vi vic, vii an tham nhüng và kt qua xr l nhüng vi 
pham do. 

5. Uy ban Kim tra Thành üy phi hcip vói các co quan chiIrc näng kim 
tra, giám sat các cp üy, th chiirc dáng trrc thuc trong lãnh do, chi do cong 
tác phàng, chng tham nhüng. T.p trung kirn tra, giárn sat, dnghjxa l hoc 
xu ly theo tham quyen cac to chuc Dang, dang vien co dau hiu vi ph.m cac 
quy djnh ye phOng, chông tham nhUng. 

Giao Co quan Kim tra - Thanh tra chü tn, phi hçxp vó'i Các co quan 
Tham muu, giüp yjéc Thành Uy giüp Ban Thuang vii Thành Uy theo dOi, don 
dOe, kiêm tra vic thirc hin Chi thj s 07-CT/TU ciia Tinh üy và Chuong trInh 
hành dng cüa Thành üy; djnh k' báo cáo tInh hmnh, kt qua thçrc hin vâi Ban 
Thixang 

vv 
Thành Uy. 



6 

A S A A P A A S A S P A 6. Cong an thanh pho, Viçn Kiern sat nhan dan thanh pho, Toa an nhan 
dan thành ph; chi CiC Thi hành an dan sir thành ph can Chi thj s6 07.-
CT/TUcüa Tinh Uy, huOng dn cüa ngành d9c cp trên va Chuong trInh hành 
dlçng cua Thanh uy, chi dao  xay drng va cii the hoa thanh chuong trinh, ke 

S P P - A A A hoch cho phu hcp, sat voi chuc nang, nhiçrn vi, tham quyen cua co quan, don 
vj mInh dê to chirc thirc hin có hiu qua Cong tác phát hin, xr 1 the vii an 
tham nhüng. 

7. Uy ban M.t tran  t quc, các th chirc chInh trj - xâ hi thãnh phé tang 
clxng cOng tác giárn sátvà phân bin x hi theo Quyêtdjnh sô217-QD/TW, 
ngay 12/12/2013 cua BQ Chinh trl ye Quy che giam sat va phan biçn xa hçi 
cua Mt tran To quoc Viçt Nam va cac doan the chinh tr1 - xa h9i ; Quy dnh 
s 124-QD/TW ngày 02/02/2018 cUa Ban Chap hành Trung uong quy dlnh  v 
"Giám sat cUa Mt trn TO quôc, the to chc chInh trj - xä hi và nhân dan dOi 

P A - S A P A • A 7 5 P A P A 7 voi vice tu duong, ren luycn do due, loi song eua nguoi dung dau, can b9 chu 
chôt và can b, dâng viên", trong do t.p trung vào cong tác giám sat thirc hin 

S A A P 5 P • A 7 7 A A phong, chong tham nhung. Thong bao lqp thoi y kien, phan anh cua nhan dan 
A A A 7 7 A P A A P A ye dau hiçu tham nhung cua dang vien, can b, cong chire den cac Co quan 

tham muu, giüp vic Thành üy hoc co quan diu tra, kim sat d xem xét, giâi 
quyt theo quy djnh./. 

Noinhãn: 
- Thung trirc Tinh uS' (d b/c) 
- Các d!c Uy vién BCH Bang b TP, 
- UBND thành ph; 
- Các chi, dàng b uyc thue,c, 
-CáceiquanthmmimpvicThànhüy, 
-MTfQvàcácdoãnthTP; 
- Li.ru VT!TU. I 'C Minh 

T/M BAN THU'(tNG V!J 
Th 

'L'!•IANH uc 

YEN  1w 
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