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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 05 tháng 8 năm 2014
           

BÁO CÁO
     công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm,

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
      ------

 I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng   

 6 tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được 
các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm chú trọng. Sau hội nghị tổng kết 
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013, đề ra nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2014; tháng 02/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị 
sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, gắn với thực hiện Chỉ thị 27, 
30, 40- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(1). Ngày 03/3/2014, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 102-KH/TU kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn 
Đảng bộ; đồng thời, tổ chức 02 đoàn do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Uỷ 
viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra 
08 địa phương, đơn vị(2). Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục có các buổi làm 
việc với 07 đơn vị(3). Đầu tháng 6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội 
nghị đánh giá, rút kinh nghiệm qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra công tác 
phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả chủ trương phòng, chống tham nhũng tại địa phương(4).

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy nghe các ngành nội chính báo cáo và cho ý kiến về tình hình, công 

(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.

(2) Ban Thường vụ các huyện, thị ủy: La Gi, huyện ủy Đức Linh, Tánh Linh, Cục thuế tỉnh, UBMT Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

(3) Tỉnh Đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận.

(4) Thông báo kết luận số 415-TB/TU, ngày 14/7/2014 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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.
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tác phòng, chống tham nhũng; đã tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, 
cũng như kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với những vụ án trên.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh chống tham nhũng, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính 
Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Cán sự đảng 
Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; sắp 
tới, tiếp tục ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng 
ủy Công an tỉnh, với UBKT Tỉnh ủy. Ban hành Công văn số 1524-CV/TU, ngày 
26/02/2014 và Công văn số 1664-CV/TU, ngày 30/5/2214 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.

Trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 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 công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí ở địa phương, đơn vị mình. 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.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy 
các địa phương đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với nhiều hình thức, gắn với 
đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay” cho 13.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Ban 
Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp ban hành kế hoạch liên ngành về 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
2014;  ban  hành Quy chế  phối  hợp giữa  Ban  Nội  chính Tỉnh ủy,  Báo  Bình 
Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong việc đưa đưa tin, bài về công tác 
nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

3.1- Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết tại cơ quan và đưa lên 
trang thông tin điện tử các quy định về công khai, minh bạch các thủ tục hành 

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

2



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

chính, quy trình, thời hạn giải quyết công việc; thực hiện công khai tài chính, 
công khai việc đề bạt, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên 
chức; tiếp tục duy trì số điện thoại đường dây nóng để công dân phản ảnh kịp 
thời những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ công chức, viên chức.

3.2-  Việc ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề  
nghiệp và  chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 
phòng ngừa tham nhũng 

 Việc ban hành và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ Nội vụ và quy chế 
văn hóa nơi công sở được cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, góp phần giảm thiểu tiêu cực khi thực hiện 
công vụ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và niêm yết công 
khai quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; đồng thời, thường 
xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Chỉ 
thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “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”. 

6  tháng đầu  năm 2014,  các  cơ  quan,  đơn vị,  địa  phương đã  thực  hiện 
chuyển đổi vị trí công tác đối với 252 cán bộ, công chức(5), chủ yếu chuyển địa 
bàn và chức danh công tác; việc chuyển đổi được thực hiện dân chủ, công khai, 
đúng theo quy định.

3.3- Về thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập
Ngày 13/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 5098/UBND-

NCPC yêu cầu các tổ chức, đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai thực việc kê 
khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo 
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-CP, 
ngày 31/10/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ. Đến nay, có 100% cấp ủy các 
cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
các quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; có 72/74 (đạt 97,3%) cơ 
quan, đơn vị, địa phương đã có báo cáo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; 
9.441 người/9.441 đã kê khai; 98,65% cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 
việc công khai bản kê khai theo quy định (công khai bảng kê khai theo hình thức 
niêm yết là 5.558 bản kê khai, theo hình thức tổ chức công khai trong cuộc họp 
là 3.883 bản kê khai). Thanh tra tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 
đối với 2 đơn vị chưa báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập.

(5) Trong đó, cấp tỉnh 161 người, cấp huyện 60 người, cấp xã 31 người.
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3.4- Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách

6 tháng đầu năm 2014, các cấp ủy, chính quyền đã xem xét, xử  lý trách 
nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình 
quản lý, phụ trách(6). Trong số 06 đồng chí bị xem xét, xử lý trách nhiệm người 
đứng đầu, có 03 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Xử lý về 
Đảng: kiểm điểm rút kinh nghiệm 01, khiển trách 01, cảnh cáo 02, cách chức 01 
trường hợp; về chính quyền: cảnh cáo 01, cách chức 01 trường hợp. Đang xem 
xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu 04 vụ(7).

3.5- Việc xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trên địa bàn toàn tỉnh được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Các 
đơn vị, địa phương đã ban hành 125 văn bản và sửa đổi 64 văn bản về việc thực 
hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn cho phù hợp(8). Quá trình xây dựng quy 
chế, quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đều căn cứ quy định của Nhà 
nước và được thông qua tập thể CBCCVC của cơ quan, đơn vị thống nhất. 

3.6- Về cải cách thủ tục hành chính
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát và ban hành văn bản quy định 

rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện cơ chế “một cửa 
liên thông”, nhất là ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Các sở, ngành 
đã tích cực triển khai các quy định về thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; công bố công khai, minh bạch các thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đến nay, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, 
“một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh đã đi vào ổn định, kết quả giải quyết hồ 
sơ hành chính của tổ chức, công dân được cơ quan hành chính các cấp thụ lý, 
giải quyết bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Hiện có 
19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 04 cơ quan ngành dọc (Công an 
tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội), 02 doanh nghiệp nhà nước 
(Công ty Điện lực và Công ty thoát cấp nước), 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 

(6) 04 vụ: Vụ Ngô Phan Khánh Diễm - kế toán Trường THCS Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam; vụ xảy ra 
tại Sở Tài Nguyên và Môi trường; vụ 07 cán bộ xã Tân Hải, thị xã La Gi thông đồng bán tang vật 10,2 tấn cát 
đen; vụ 03 cán bộ phường Phước Lộc, thị xã La Gi “Quyết toán khống, chi không đúng nguyên tắc kinh phí huấn 
luyện dân quân”.

(7) Vụ Công ty TNHH Một thành viên Đô thị Phan Thiết; vụ xã Đội Gia an Tánh Linh; vụ Khưu Phượng 
Yến, văn thư kiêm thủ quỹ UBMT TQVN tỉnh; vụ Võ Kiếm Long, nhân viên Văn phòng một cửa xã Hồng 
Liêm, Hàm Thuận Bắc.

(8) Như: Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế sử dụng xe, sử dụng, mua sắm tài sản; quy định về thanh toán các 
chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
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127/127 đơn vị cấp xã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 100% 
cơ quan, đơn vị hành chính ba cấp thực hiện niêm yết công khai các bộ thủ tục 
hành chính. 

3.7- Vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhân dân và vai trò của báo chí trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch số 1518/KH-HĐND, ngày 24/12/2013 về giám sát công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2014; theo đó sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về công 
tác phòng, chống tham nhũng vào 6 tháng cuối năm 2014. Ngoài ra, Ban Pháp 
chế HĐND tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành giám sát việc 
điều tra, xử lý vụ án tham nhũng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện 
Bắc Bình.

Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh chỉ đạo Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố 
và xã, phường, thị trấn tăng cường củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân, Ban 
Giám sát đầu tư cộng đồng; hướng dẫn chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân 
dân các xã phường, thị trấn theo đúng quy định của pháp luật. Các đoàn thể tỉnh 
ngày càng phát huy tốt hơn vai trò giám sát thông qua việc kiểm tra, giám sát 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc sử dụng, quản lý các nguồn 
vốn tín chấp, vốn giải quyết việc làm, các quỹ đóng góp của đoàn viên, hội viên; 
việc công khai, minh bạch trong chi tiêu, sử dụng và quản lý các nguồn vốn; 
phối hợp giám sát việc bình xét xây nhà cho người nghèo, thực hiện chế độ trợ 
cấp xã hội; phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền phổ biến các 
quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan thông tin, báo chí có nhiều cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, góp phần phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi tham nhũng, 
lãng phí;  kịp thời  thông tin,  phổ biến,  giới  thiệu các quy định pháp luật  về 
phòng, chống tham nhũng; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa 77 tin 
bài, phóng sự có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 
39/CT-UBND, ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh;  căn cứ Nghị quyết số 
01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - 
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xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2014. Các sở, ban, ngành của tỉnh và 
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc tổ chức thực hiện 
dự toán ngân sách nhà nước 2014, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung và tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 
2014 nói riêng. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách 
tiền lương; các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các đơn vị thuộc các huyện, thị xã, 
thành phố đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên; tiết kiệm 35% từ nguồn thu viện 
phí, 40% các nguồn thu khác để lại các đơn vị (chủ yếu là đơn vị sự nghiệp có 
thu) để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo đúng quy định. 6 tháng đầu 
năm 2014, đã rà soát điều chỉnh vốn giữa các công trình nội bộ với tổng số tiền là 
4.800 triệu đồng/5 dự án(9); xử lý 32 trường hợp nghỉ học, bỏ việc trong giai đoạn 
đào tạo, bồi dưỡng hoặc sau khi đào tạo về công tác nhưng chưa đủ thời gian theo 
quy định, phải bồi thường với tổng kinh phí là 44,4 triệu đồng. 

Toàn tỉnh đã triển khai 61 cuộc thanh tra tại 297 đơn vị; đã kết thúc 38 
cuộc tại 249 đơn vị (có 24 cuộc năm 2013 chuyển sang). Qua thanh tra phát hiện 
sai phạm trong quản lý kinh tế 2.088,3 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.811 triệu 
đồng, kiểm điểm 01 tập thể và 08 cá nhân, bước đầu đã thu hồi 85,7 triệu đồng. 
Thanh Tra tỉnh đã triển khai và đã kết thúc 04 cuộc thanh tra trách nhiệm người 
đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

6 tháng đầu năm 2014, các cấp, các ngành tiếp tục xem xét, xử lý 19 vụ/31 
người có hành vi tham nhũng; trong đó, năm 2013 chuyển sang 09 vụ/16 người; 
phát hiện mới đưa vào theo dõi 10 vụ/15 người. Tăng 11 vụ/17 người so cùng kỳ 
năm 2013.

Trong 10 vụ phát hiện 6 tháng đầu năm, tất cả các hành vi tham nhũng, tiêu 
cực đều xảy ra từ năm 2013 trở về trước. Trong đó, sai phạm chủ yếu trong quản 
lý tài chính ngân sách, đất đai và khoáng sán(10); người trực tiếp được giao nhiệm 
vụ nắm giữ tiền, trực tiếp quản lý đất đai vi phạm ngày càng nhiều (cấp xã 05 
vụ, doanh nghiệp 02 vụ, cấp tỉnh 03 vụ). Trong số 10 vụ mới phát hiện, tự kiểm 
tra phát hiện 02 vụ/03 người; qua  báo chí phản ảnh 01 vụ/02 người; thanh tra 
phát hiện 03 vụ/02 người; đơn thư tố cáo 02 vụ/06 người và qua xử lý tin báo tố 
giác tội phạm 02 vụ/02 người. 

(9) Dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông C2N16 thị trấn Liên Hương, dự án nâng cấp mở rộng đường 
giao thông C2 thị trấn Liên Hương, dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông N16 thị trấn Liên Hương, Trung 
tâm dạy nghề huyện Hàm Thuận Bắc, tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm dạy nghề huyện Hàm Thuận Bắc

(10) Sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách 08 vụ/13 người;  đất đai 01 vụ/02 người; khoáng sản 01 vụ/0 
người. 
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Cơ quan điều tra các cấp thụ lý giải quyết 15 vụ/26 người. Đã khởi tố 12 
vụ/18 bị can; trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 09 vụ/17 bị can; đình chỉ 
điều tra 01 vụ/0 bị can; đang tiếp tục điều tra 02 vụ/01 bị can. Đang xử lý tin 
báo 03 vụ/08 người. 

Viện Kiểm sát 2 cấp thụ lý giải quyết 09 vụ/17 bị can; hoàn tất cáo trạng 
truy tố 08 vụ/16 bị can; đang giải quyết 01vụ/01 bị can. 

Tòa án nhân dân 2 cấp đã đưa ra xét xử 07 vụ/15 bị cáo tổng mức án là 677 
tháng 16 ngày tù; đang thụ lý 01 vụ/01 bị can. 

Đối với các vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng thuộc diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng 
đã tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử phúc thẩm 03 vụ(11), tạm đình chỉ 
01vụ(12), xử lý hành chính 01 vụ(13).

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối 
hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành giám sát  04 vụ việc liên quan 
đến tham nhũng mà các cơ quan chức năng kết luận không có cơ sở để xử lý 
hình sự(14). Qua giám sát, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 02 vụ (vụ Lại Xuân 
Đảm, Lê Ngọc Trị - xã đội Gia An, huyện Tánh Linh, vụ thất thoát 2.115m3 cát 
tại xã Gia An, huyện Tánh Linh).

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

6 tháng đầu năm, các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc  “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, tích cực; công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; 
công tác kiểm tra được tăng cường; công tác thanh tra của chính quyền, công tác 
giám sát của HĐND tích cực hơn giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng ngày càng có hiệu quả. Các biện pháp khác như công khai, minh 
bạch trong hoạt động; kê khai tài sản, thu nhập; cải cách thủ tục hành chính; 
chuyển đổi vị trí công tác… tiếp tục được đẩy mạnh một cách toàn diện. Công 
tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu có chuyển 

(11)  Vụ Đặng Thị Linh - Giám đốc Trung tâm Mắt Bình Thuận; vụ 07 cán bộ xã Tân Hải, thị xã La Gi thông 
đồng bán tang vật 10,2 tấn cát đen; vụ việc xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

(12) Vụ vụ “Tham ô tài sản” tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Bình.
(13) Vụ sai phạm của một số cán bộ tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân.
(14) Vụ sai phạm của một số cán bộ tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân, vụ “Tham ô tài sản” tại 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Bình, vụ việc Lại Xuân Đảm, Lê Ngọc Trị - xã đội Gia An, huyện Tánh 
Linh, vụ việc thất thoát 2.115m3 cát tại xã Gia An, huyện Tánh Linh.
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biến tiến bộ. Các vụ việc, vụ án xảy ra được chỉ đạo xử lý kịp thời, đã xử lý dứt 
điểm các vụ tồn đọng; đặc biệt là chưa phát sinh vụ việc, vụ án tham nhũng nào 
xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2014. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính 
có nhiều tiến bộ; hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy từng bước đi vào chiều 
sâu, chất lượng được nâng lên.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; tham nhũng 
“vặt” xảy ra ngày càng nhiều, lĩnh vực  vi phạm chủ yếu là  quản lý tài chính, 
ngân sách và đất đai, nhất là ở cấp xã. Đối tượng vi phạm chủ yếu là người trực 
tiếp được giao nhiệm vụ nắm giữ tiền, trực tiếp quản lý đất đai; đáng lưu ý, có 
đơn vị để xảy ra 2 - 3 trường hợp tham nhũng. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 
quản lý, trách nhiệm người đứng đầu ở cơ sở chưa được phát huy đầy đủ, đúng 
mức; công tác tự kiểm tra phát hiện vẫn còn là khâu yếu; một số trường hợp xử 
lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực 
chưa kịp thời. 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do:

- Trách nhiệm và quyết tâm của lãnh đạo một số cấp ủy, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa cao; chưa thật sự tích cực chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị một số cấp ủy, chính quyền, địa phương 
chưa chú trọng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, nên chưa thật sự ngăn 
ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.

- Các ngành chức năng 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.

- Công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong một số vụ chưa thật 
chặt chẽ, nên có vụ việc tiêu cực, tham nhũng xử lý còn kéo dài, chưa đáp ứng 
yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

1. Các cấp ủy tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc 
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác 
phòng, chống tham nhũng; Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU của Tỉnh ủy và Hội 
nghị rút kinh nghiệm qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 
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tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa qua(15). Kiên quyết khắc 
phục những yếu kém, khuyết điểm mà các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát đã 
kết luận. Coi trọng trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công 
tác phòng, chống tham nhũng; đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo công 
tác phòng, chống tham nhũng.

2. Các cấp ủy, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện theo nhiệm vụ 
được giao thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trong tháng 8/2014, tập trung giải 
quyết xong 03 vụ (02 vụ tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương 
và vụ Võ Kiểm Long, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc).

3. Rà soát lại việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cũng 
như việc thu hồi tài sản bị thất thoát đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng 
vừa qua với tinh thần nghiêm túc.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Hết sức chú ý 
cấp xã, phường, các đối tượng trực tiếp được phân công nắm giữ tiền và các 
công ty TMHH MTV vốn Nhà nước.

5. Trên cơ sở thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời 
gian vừa qua, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, rà soát lại sự phối hợp với các 
cơ quan liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, điều chỉnh (nếu 
cần thiết) nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng của từng cơ quan trong 
công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công theo Kế hoạch số 120-
KH/TU, ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7.  Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2015./.

              N  ơi nhận:                    
- BCĐ Trung ương về PCTN (báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương (báo cáo); 
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, T78);
- Thường trực HĐND tỉnh;

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu)
(15) - Thông báo số 369-TB/TU, ngày 27/02/2014 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 01 
năm thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU của Tỉnh ủy (khoá XII) 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 và Chỉ thị  số 30-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy

- Thông báo kết luận số 415-TB/TU, ngày 14/7/2014 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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.
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- UBND 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.                              

 
Nguyễn Mạnh Hùng
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