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CHỈ THỊ 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

----- 

Trong những năm qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành 
động và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng 
tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân 
dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao. Vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được nâng lên. Các giải pháp phòng, 
ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, nhất là việc công khai 
minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính, đất đai, sử dụng ngân sách nhà 
nước, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... Công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ 
phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh 
các hành vi tham nhũng, tiêu cực; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, 
xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, nhiều vụ việc, 
vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh với 
mức án nghiêm khắc, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe những đối tượng 
có ý đồ tham nhũng, tiêu cực… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực vẫn còn một số hạn chế so với yêu cầu. Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp 
luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả chưa cao, chưa 
đi vào chiều sâu, chưa thực sự đi vào ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng 
đầu nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của 
tham nhũng, tiêu cực trong ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chưa 
phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân 
trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thực hiện 

các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu 
cầu; công tác tự kiểm tra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Một số vụ 
việc đã được xử lý theo pháp luật nhưng quá trình điều tra, truy tố, xét xử còn 
kéo dài, làm giảm hiệu quả đấu tranh và tuyên truyền. 
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Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai một 

số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và nhân dân như: Kết luận 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ 

thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị 

trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng... Đồng thời, đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục để tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, phát huy vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân 

trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. 

2. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị phải thực sự coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực; xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 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 Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung 

cấp thông tin về quy hoạch, các cơ chế chính sách trong quản lý đất đai, đền 

bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn, thư; thủ tục 

hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, các chính sách an sinh xã hội, 

thi đua khen thưởng..., tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên 
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chức và nhân dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện; đồng thời 

tiến hành kiểm tra, xác minh những cơ quan, đơn vị, địa phương có biểu hiện, 

dư luận về sự không minh bạch trong các hoạt động. 

4. Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc kê khai, công khai và kiểm soát việc 

kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải 

kê khai; xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chậm tổ chức 

việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được 

nguồn gốc tài sản tăng thêm; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp 

thời những vi phạm quy định về kê khai tài sản..., đảm bảo việc kê khai tài 

sản được thực hiện nghiêm túc, thực chất theo đúng tinh thần Chỉ thị 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 việc kê khai tài sản. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung rà 

soát để loại bỏ các quy trình, thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, gây 

phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tiến hành phân cấp và làm rõ quyền 

hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, từng công chức và 

người đứng đầu cơ quan. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế giải 

quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”; kiên 

quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu và tiến hành 

đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tiếp nhận, 

giải quyết các thủ tục hành chính. Nghiêm cấm việc cán bộ, công chức ưu tiên, 

vòi vĩnh, không minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. 

Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc xác minh làm rõ 

việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

6. Người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực tại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hằng năm, xây dựng kế 

hoạch tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiến hành 

công tác tự kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham 

nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ 

quan đơn vị, địa phương mình mà không kịp thời phát hiện sẽ bị xử lý 

nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.  

7. Rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ 

không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận trong các cơ quan, đơn vị có 

chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo những người trực 

tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng là “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham 
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nhũng”. Tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ những vụ việc, vụ án có dư 

luận, đơn, thư của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức hoặc những vụ việc 

có dấu hiệu hình sự nhưng xử lý hành chính, những vụ án xét xử có hành vi 

vi phạm nhưng cho hưởng “án treo”, khung hình phạt chưa tương xứng. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể và HĐND các cấp, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa 
và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong công 
tác; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phối hợp, thực hiện 
tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, 
động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi 
tham nhũng, tiêu cực. 

9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà nòng cốt là lực lượng Thanh tra, 
Kiểm tra Đảng, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp 
cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phối 
hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, 
vụ án tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản đã phát hiện; thực hiện nghiêm 

các kết luận thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý cá nhân, tập thể 
vi phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để 
xảy ra tham nhũng, tiêu cực.  

10. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển 
khai thực hiện Chỉ thị này. 

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, Ủy ban Kiểm 
tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; 
định kỳ báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết Chỉ thị 

theo quy định. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW, 

- Văn phòng TW,  

- Ban Nội chính TW,     

- Các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các đ/c Tỉnh ủy viên, 

- Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh,  

- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 
 

 
Lê Trường Lưu 
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