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Số 415-TB/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 14 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

tại hội nghị rút kinh nghiệm qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

theo Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
-----

 Ngày  09/6/2014,  Ban  Thường vụ Tỉnh ủy  tổ  chức hội  nghị  rút  kinh 
nghiệm qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết  kiệm,  chống lãng phí  theo  Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Qua nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị;  Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận: 

I- Về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua

1. Ưu điểm

Nhìn chung, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, chính quyền, Mặt trận và 
các đoàn thể tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí(1), nhất là sau hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế 
hoạch 45-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ 
thị số 27 và 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối tháng 02/2014 vừa qua. 
Các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ hơn, 
với quyết tâm cao hơn và đạt được những kết quả tích cực, nổi rõ là: 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
tiếp tục được đẩy mạnh. Các quy định thực hiện giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai được tiến hành rà soát và kịp thời điều 
chỉnh, bổ sung theo hướng ngày càng công khai và minh bạch hơn; cải cách thủ 
tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. 

(1) 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; 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.
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- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, tập 
trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu 
cực. Xử lý sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm 
minh và kịp thời hơn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong xử lý các 
vụ việc tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ hơn. Các vụ việc phức tạp, dư 
luận quan tâm được tập trung chỉ đạo giải quyết căn bản. 

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tiến hành dưới các hình 
thức tích cực hơn, đặc biệt là các ngày lễ, kỷ niệm...; hình thức tổ chức hội nghị 
trực tuyến được thực hiện nhiều hơn.

- Trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Tác phong công 
tác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức từng bước được chấn chỉnh và 
nâng lên khá rõ.

2. Hạn chế

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí thời gian qua chưa đạt  như mong muốn và chưa căn bản. Đáng quan 
tâm là: 

-  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng chưa sâu, kỹ, kể cả trong cán bộ công chức nắm quy định chưa 
chắc. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại một số cơ 
quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đầy đủ; công tác tự kiểm tra để kịp 
thời phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị tuy có 
làm nhưng vẫn còn là khâu yếu. 

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng và sở, ngành chưa triển khai sâu, kỹ và thực 
hiện đầy đủ từng nội dung đã nêu trong Kế hoạch 45-KH/TU của Tỉnh uỷ và các 
Chỉ thị số 27, 30, 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; ý thức chấp hành sự 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc báo cáo kết quả tự kiểm tra 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình có nơi chưa tốt(2). 
Còn không ít chi, đảng bộ cơ sở chưa đưa nội dung kiểm điểm, đánh giá công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành một mục riêng trong sinh hoạt chi 
bộ định kỳ, hoặc có đưa vào nhưng nội dung còn chung chung và còn lúng túng.

(2) Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tính đến ngày 22/5/2014 vẫn còn 10 đơn vị cấp tỉnh chưa gửi 
báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy), bao gồm: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán 
bộ; Công ty Điện lực Bình Thuận; Cục Thống kê; Hội Đông y; Hội Văn học Nghệ thuật; Liên minh hợp tác xã; 
Sở Tư pháp; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Trường Cao đẳng Y tế và Trường Chính trị tỉnh.
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- Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; vai 
trò của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng chưa được phát huy tốt; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiều nơi 
còn hình thức. Tổ chức đảng và Mặt trận, đoàn thể ở nhiều nơi chưa thực sự là 
chổ dựa vững chắc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân dựa 
vào đó để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Trên thực tế, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí giảm chưa nhiều, lãng phí 
trong sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn nhiều. Tham nhũng “vặt” 
đang có xu hướng gia tăng, đối tượng ở cấp xã vi phạm ngày càng nhiều hơn, 
đáng lưu ý là hành vi chiếm đoạt, chiếm dụng các nguồn vốn, quỹ của các Hội, 
đoàn thể ở một số đơn vị, địa phương, gây bức xúc trong xã hội. Một số vụ việc 
phát hiện và xử lý còn chậm, tỷ lệ thu hồi tài sản do tham nhũng chưa cao. 

3. Nguyên nhân của hạn chế

Những hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nêu trên 
có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ 
yếu, đáng chú ý là:

- Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu trong 
công tác phòng, chống tham nhũng ở một số nơi chưa đầy đủ, nhận thức chưa 
sâu kỹ, quyết tâm không cao; việc lãnh đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết liên 
quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí chưa thật đầy đủ và nghiêm túc, có nơi còn lúng túng. Việc quản lý, giáo dục 
cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên có nơi chưa tốt, để xảy ra vi 
phạm phải xử lý.

- Trong xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, một số trường hợp chưa có 
sự phối hợp và thống nhất cao giữa các cơ quan tố tụng của tỉnh và giữa các cơ 
quan tố tụng của tỉnh với các địa phương; do đó, có những vụ việc xử lý còn 
chậm.  Việc tự kiểm tra tham nhũng, tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị chưa 
được chú ý thường xuyên.

- Các ngành chức năng ở các địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò tham 
mưu giúp cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa 
phương mình.

II- Về nhiệm vụ trong thời gian tới

3



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 

1. Yêu cầu chung: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác 
lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở đơn vị, địa phương 
mình; khẩn trương khắc phục có kết quả những hạn chế trong thời gian qua, đặc 
biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chưa được triển khai hoặc triển khai nhưng hiệu 
quả còn thấp.

2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1- Tiếp tục thực hiện tốt  Thông báo số 369-TB/TU, ngày 27/02/2014 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế 
hoạch 45-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ 
thị số 27 và 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.2- Tiếp tục đẩy mạnh công tác  tuyên truyền,  phổ biến,  giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự thống nhất, tự 
giác, quyết tâm cao trong hành động.

2.3- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, 
xét xử nghiêm các hành vi tham nhũng. Nâng cao phẩm chất và năng lực của đội 
ngũ thanh tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trực tiếp làm công tác 
thanh tra, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác 
giám sát, chống tham nhũng ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy để làm tốt nhiệm vụ 
tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác  phòng,  chống tham 
nhũng, lãng phí.

2.4- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp ủy đảng; đồng chí bí thư 
cấp ủy phải trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Thực hiện tốt việc định kỳ nghe và cho ý kiến công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.

2.5- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm 
trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và 
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vi phạm các Chỉ thị 27, 30, 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban 
kiểm tra Đảng các cấp cần kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu tham 
nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành 
nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham 
nhũng. Cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước để kiểm 
tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý những tổ chức, 
cán bộ, đảng viên vi phạm.

2.6- Từng cấp ủy đảng, từng ngành cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng 
tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý 
nghiêm. Cần xác định phòng, chống tham nhũng là một công tác trọng tâm, là 
một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, chuẩn bị nhân sự cho đại 
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

2.7- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, các 
đoàn thể, hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn, phát 
huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng.

2.8- Đổi mới một cách thực sự trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò của Mặt trận, các 
đoàn thể để thực sự là chổ dựa vững chắc cho cán bộ, công chức và nhân dân 
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng./. 

              Nơi nhận:                    
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- 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.                              

T/L BAN THƯỜNG VỤ
      CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu) 
 

Lê Tấn Lai
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