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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
----Ngày 10/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra việc
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo
Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và
Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Qua nghiên cứu Báo cáo số 970/BC-SKHĐT, ngày 02/4/2014 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư và ý kiến phát biểu của các thành viên dự làm việc; đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:
I- Kết quả đạt được
Thời gian qua, thực hiện các kế hoạch và chỉ thị của Tỉnh ủy và Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí(1) gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” được Đảng ủy và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực
hiện khá đầy đủ nghiêm túc. Kết quả nổi bật là:
- Có nhiều cố gắng trong việc tham mưu UBND tỉnh đề ra các giải pháp,
góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh
vực kế hoạch và đầu tư, nhất là công tác rà soát quy hoạch, kiểm tra và kiến nghị
thu hồi các dự án không có khả năng triển khai nhưng không có lý do chính
đáng và tổ chức đấu thầu rộng rãi các dự án; công tác cải cách thủ tục hành
(1)

- Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 28/8/2012 của Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác PCTN, lãng phí;
- Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc,
ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về
đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 về
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
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chính được tiếp tục đẩy mạnh. Nhờ đó, đã từng bước hạn chế dần thất thoát và
lãng phí trong đầu tư, hạn chế tối đa sự phiền hà trong giao dịch với nhà đầu tư.
- Trong nội bộ đơn vị, đã đề ra được quy chế chi tiêu nội bộ, nghiêm túc
trong quản lý cán bộ, chưa phát hiện vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong
cơ quan, đơn vị. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công
tác của cán bộ, công chức được nâng lên, kết quả đạt được ngày càng cao hơn.
Tuy nhiên, việc học tập các văn bản pháp luật, các quy định của nhà nước
về phòng, chống tham nhũng trên thực tế chưa sâu, một bộ phận cán bộ, công
chức nắm chưa chắc, chưa kỹ. Một số nội dung cụ thể trong kế hoạch và các chỉ
thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng và thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện chưa triệt để, còn lúng túng về phương
pháp triển khai. Tuy có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu UBND tỉnh trong
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nhưng trên thực tế một số nơi vẫn còn tình trạng
quy hoạch khó khả thi, đất đai cấp cho dự án còn chậm triển khai xây dựng…
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Mục tiêu đặt ra là, phấn đấu trong nội bộ cơ quan Sở không được để xảy
ra tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu UBND tỉnh trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư phải giảm thiểu tối đa tình trạng tiêu cực, lãng phí.
Theo đó, cần lưu ý:
1. Đảng ủy và Ban giám đốc Sở nghiên cứu kỹ từng văn bản cụ thể của
Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí để tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả. Đồng
thời, chỉ đạo từng chi bộ, từng đơn vị trực thuộc triển khai đầy đủ các văn bản
nói trên cho cán bộ, công chức để thực hiện.
2. Rà soát lại các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ
quan, đơn vị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thực hiện trong đơn vị.
Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Đảng ủy, các chi bộ và từng phòng
chuyên môn phải thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo
phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tốt vai trò tự kiểm tra trong nội bộ,
người đứng đầu các cấp phải trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống tham
nhũng, phải thực hiện một cách thường xuyên công tác này.
3. Trong công tác tham mưu UBND tỉnh, tiếp tục phối hợp chặt với các
ngành rà soát, kiểm tra các dự án; kiên quyết đề nghị thu hồi các dự án không
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triển khai nhưng không có lý do chính đáng. Tiếp tục rà soát các quy hoạch, nếu
không khả thi thì kiên quyết kiến nghị hủy bỏ. Tiếp tục thực hiện đấu thầu rộng
rãi các dự án; thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một
cửa liên thông”.
4. Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong
đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí.
5. Phát huy đúng mức sức chiến đấu của đảng ủy, từng chi bộ và các đoàn
thể để những tổ chức này thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, đảng viên,
đoàn viên mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
để Đảng ủy và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên
quan biết, triển khai thực hiện./Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Đảng ủy và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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