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V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
33-CT/TW của Bộ Chính trị.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 30 tháng 5 năm 2014

           
Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng;

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận TQVN và các 
  đoàn thể tỉnh; 
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Ngày 26/02/2014,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1524-
CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 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. Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, việc triển khai
thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập ở một số đơn vị còn chậm so với quy
định, việc tổ chức công khai tài sản theo quy định có nơi thực hiện còn hình thức.

Để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận,
đoàn thể tỉnh và Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp
tục thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ,
đảng viên,  công chức,  viên chức thuộc đối tượng quy định theo Thông tư số
08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ và văn bản số
5098/UBND-NCPC ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh, bảo đảm thời gian quy định.

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ cần thực hiện tốt việc quản lý bản kê
khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ.

3. Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản theo phân cấp quản lý
cán bộ và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy
định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý
nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị, 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 tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác
minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát
việc kê khai tài sản.
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4. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai bản kê khai tài sản theo
quy định, cụ thể là:

- Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc
diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. 

- Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh
hoạt cấp ủy. 

- Cán bộ, công chức, viên chức khác thuộc diện phải kê khai thực hiện
việc công khai với hình thức, thời điểm, phạm vi theo quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng. 

5. Từ nay trở đi, đưa kết quả thực hiện  việc kê khai, kiểm soát việc kê
khai tài sản làm một tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và
người đứng đầu các cấp.

6. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
thường  xuyên  theo  dõi,  đôn  đốc  việc  triển  khai  thực  hiện;  tham mưu  Ban
Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo sơ kết định kỳ hàng năm và tổng kết 5 năm thực
hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị./. 

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị (báo cáo);                
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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