
TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 

* 

Số 06-KH/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 17 tháng 3 năm 2016 

 
KẾ HOẠCH 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị  

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
----- 

 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 50-CT/TW); Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, mặt trận, 

đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

I- YÊU CẦU CHUNG 

 Quán triệt sâu kỹ, triển khai toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ theo Chỉ thị 

số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, góp phần củng cố niềm tin của cán 

bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương. 

 Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp phải thực sự quan tâm 

đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, coi đây là 

khâu trọng yếu trong toàn bộ công cuộc phòng, chống tham nhũng của toàn 

Đảng, toàn dân.  

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1- Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 50-

CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các 

cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành 

 Đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực tiếp 

tổ chức quán triệt sâu, kỹ cho cán bộ chủ chốt của địa phương đơn vị; chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch (hoặc chương trình hành động) thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

50-CT/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Riêng các cơ quan thanh 

tra, điều tra, truy tố, xét xử cấp tỉnh và huyện, UBKT các cấp phải tổ chức quán 

triệt sâu kỹ đến tất cả cán bộ nghiệp vụ, cán bộ có chức danh tư pháp và có kế 

hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, để thực hiện nghiêm túc và có hiệu 

quả Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch này của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 
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 + Cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 31/3/2016. 

 + Cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 30/4/2016. 

 + Cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 31/5/2016. 

 2- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

 - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương phải 

thực sự gương mẫu thực hiện, có trách nhiệm trực tiếp và dành thời gian thỏa 

đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, 

xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình. Kết quả công tác 

phòng, chống tham nhũng là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách 

nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.  

 - Hàng năm, người đứng đầu phải chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch 

tự kiểm tra nội bộ, tập trung những khâu yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh 

tham nhũng, tiêu cực. 

 - Khi phát hiện vi phạm phải kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ, 

xử lý nghiêm, đúng quy định và phải báo cáo kịp thời, đầy đủ lên cấp trên; 

không được bao che, ngăn cản hoặc bưng bít thông tin, giảm nhẹ sai phạm, sợ 

liên đới trách nhiệm, mất thành tích đơn vị. 

 - Xử lý nghiêm minh, kịp thời và kiên quyết thay thế người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng do không triển khai đầy đủ các biện 

pháp phòng ngừa, không chủ động phát hiện, xử lý, nhất là đối với trường hợp 

bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Đồng thời, có hình thức 

biểu dương, khen thưởng đối với người đứng đầu chủ động kiểm tra, thanh tra, 

tự phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi tham nhũng trong đơn vị. 

- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo 

và tổ chức thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

 - Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham 

mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

vào tiêu chí đánh giá xếp loại cá nhân lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa 

phương hàng năm.  

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý II/2016 và thường xuyên hàng năm.  
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3- Nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua 

việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố 

cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, 

công chức, viên chức 

 Các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử cấp tỉnh, huyện; Ủy ban 

kiểm tra, HĐND các cấp và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư tố 

cáo, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán 

bộ, công chức, viên chức phải nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác 

phát hiện, xử lý tham nhũng.  

3.1- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị khi tiếp nhận, xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo tham nhũng, tiêu cực phải có kế hoạch kiểm tra, xác minh làm 

rõ hoặc chuyển ngay đến cơ quan có trách nhiệm để xử lý đến nơi, đến chốn, 

đúng thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết để không 

bỏ lọt hành vi tham nhũng không bị xử lý. 

3.2- UBKT các cấp thông qua công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, kiểm 

tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm về tham 

nhũng phải nhanh chóng xác minh làm rõ xử lý theo thẩm quyền. Nếu có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý.  

3.3- Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp thực hiện nghiêm túc công 

tác thanh tra theo quy định, nhất là các cuộc thanh tra về phòng, chống tham 

nhũng, thanh tra kinh tế - xã hội; các cơ quan, đơn vị được thanh tra phải thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra. Nâng 

cao trách nhiệm của các trưởng đoàn thanh tra về phát hiện tham nhũng, phát 

hiện và đề nghị xử lý việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định khi 

tiến hành thanh tra; bảo đảm các hành vi có dấu hiệu phạm tội tham nhũng phải 

kịp thời chuyển cơ quan điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh.  

3.4- Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp thực hiện nghiêm túc 

các quy định của pháp luật về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng; 

tập trung chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện 

tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo 

quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện những hành vi tham nhũng. Khi xác 

định có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra.  

3.5- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và huyện phải nâng cao chất lượng thực 

hành quyền công tố, nhất là tăng cường kiểm sát điều tra việc giải quyết tin báo, 

tố giác tội phạm tham nhũng; không vi phạm thời hạn giải quyết, không làm oan 

sai nhưng cũng không để sót, lọt tội phạm ngay từ khi phát hiện. 
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3.6- Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính, 

thực hiện nghiêm việc chuyển cơ quan điều tra xử lý kịp thời các vụ việc có dấu 

hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; kiên quyết 

không để xảy ra oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm tham nhũng.  

3.7- Tăng cường trách nhiệm của hội đồng nhân các cấp trong giám sát 

công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm 

của xã hội, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Ban 

thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh trong phát hiện 

tham nhũng. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương mua tin về phòng, chống tham 

nhũng của tỉnh để động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát hiện, tố giác 

hành vi tham nhũng. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí tổ chức tiếp 

nhận thông tin về tham nhũng qua đường dây nóng, mở những chuyên mục hộp 

thư bạn đọc, phóng sự điều tra … góp phần cùng các cơ quan chức năng phát 

hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

4- Kịp thời xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp 

luật, bảo đảm nguyên tắc đối với những vụ việc, vụ án tham nhũng được 

phát hiện 

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử phải tiến hành xác 

minh, điều tra làm rõ, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện 

đúng quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến 

đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu 

hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử. 

Chú trọng áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định 

của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chấn chỉnh, xử lý 

kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình 

trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm, nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành 

chính, kinh tế. 

Trong xử lý tham nhũng phải xác minh rõ, chính xác tài sản của người có 

hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do 

tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi 

hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.  

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng, kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, 

vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt các nội dung của thông tư liên tịch quy định về 
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quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong 

việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh 

tra kiến nghị khởi tố; thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố.      

4.1- Cơ quan thanh tra, UBKT các cấp khi phát hiện các sai phạm về tham 

nhũng phải tập trung xác minh, làm rõ tính chất, mức độ sai phạm và phải được 

xử lý kịp thời nghiêm minh. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải 

chuyển ngay cho cơ quan điều tra cùng cấp.  

4.2- Cơ quan điều tra các cấp áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc 

biệt theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. 

Cơ quan điều tra cấp trên phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của cơ quan điều 

tra cấp dưới, qua đó phát hiện những thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. 

Trong quá trình điều tra khi có vướng mắc, cơ quan điều tra cấp dưới phải thỉnh 

thị cơ quan điều tra cấp trên. Quy định rõ chế độ báo cáo đối với những vụ án, vụ 

việc cần tập trung xử lý. Thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và 

viện kiểm sát; giữa điều tra viên và kiểm sát viên trong đánh giá chứng cứ nhằm 

xác định sự thật vụ án, tránh làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.  

4.3- Hàng năm, Viện Kiểm sát nhân dân chủ trì phối hợp cùng Công an, 

Tòa án nhân dân chọn án điểm ở cùng cấp để phối hợp xử lý, qua đó rút kinh 

nghiệm để làm tốt hơn.  

4.4- Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt việc xét xử công khai, đảm bảo 

tranh tụng trong xét xử, những người tham gia phiên tòa bình đẳng trong việc đưa 

ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của 

vụ án. Không tuyên phạt án treo đối với những người phạm tội tham nhũng. 

4.5- Các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và UBKT phải thường 

xuyên báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng cho Thường trực cấp ủy để theo dõi chỉ đạo (đối với cấp tỉnh, báo 

cáo qua Ban Nội chính Tỉnh ủy). 

4.6- Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến 

độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đối với những vụ án, vụ việc 

có khó khăn, vướng mắc hoặc chưa thống nhất giữa các cơ quan bảo vệ pháp 

luật (kể cả những vụ án, vụ việc do cấp dưới thụ lý, đã xin ý kiến ngành cấp trên 

nhưng vẫn chưa thống nhất) thì Ban Nội chính Tỉnh ủy phải chủ trì phối hợp các 

ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tổ chức họp liên ngành để trao đổi, thống 
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nhất đường lối xử lý. Nếu chưa thống nhất thì báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chủ 

trì họp liên ngành để thống nhất xử lý. Trường hợp vẫn còn ý kiến khác nhau thì 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

5- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu cho các cấp ủy, tổ 

chức đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng  

- Khi có chỉ đạo và quy định của Trung ương, các cơ quan, đơn vị có chức 

năng được giao, triển khai mô hình hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyên trách 

chống tham nhũng theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ.  

Trước mắt, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, tăng cường phương tiện làm việc cho các đơn vị chuyên trách chống tham 

nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên kiện toàn, bố trí cán bộ có đủ năng 

lực, trình độ nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện tốt công tác tham mưu về phòng, 

chống tham nhũng, đặc biệt là trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Đối 

với cấp huyện, cần bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ, chuyên 

trách công tác phòng, chống tham nhũng cho Văn phòng cấp ủy huyện, đồng 

thời củng cố, kiện toàn Tổ giúp việc nội chính và phòng, chống tham nhũng để 

bảo đảm hiệu quả trong công tác tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng. 

 - Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp 

vụ để nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham 

mưu và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử ở 

các cấp. Bố trí những cán bộ có năng lực, am hiểu pháp luật và phẩm chất tốt để 

bổ sung đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là 

các chức danh thanh tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán.  

- UBKT Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 

triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể hơn của Ủy ban kiểm tra 

các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng (khi có quy định của Trung 

ương); tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy 

và UBKT các cấp xử lý nghiêm đối với đảng viên vi phạm về phòng, chống 

tham nhũng.  
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 6- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng  

 Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phát hiện, 

xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng mà dư luận quan tâm theo dõi, các vi phạm 

trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và kết quả xử lý 

những vi phạm đó.  

 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 - Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng 

đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể tỉnh căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức 

quán triệt, triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua 

Ban Nội chính Tỉnh ủy). 

 - Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy gắn với kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, 

đơn vị, cấp ủy trực thuộc. Định kỳ, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kế hoạch 

kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các 

vụ án tham nhũng ở các địa phương, đơn vị chức năng.  

 - Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan theo dõi việc triển khai kế hoạch này; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả 

thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo (lồng ghép vào báo cáo 

kết quả phòng, chống tham nhũng).  

 - Các cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện và xử lý tham nhũng 

có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời tổng hợp, đề xuất với cơ quan có thẩm 

quyền  nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn./.  

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Bộ Chính trị (thay báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; 

- Ban Nội chính Trung ương (HN và Vụ 8); 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Các ban của Tỉnh ủy; 

- Các sở, 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/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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