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về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

-----

 Ngày 24/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về công 
tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 
tháng cuối năm 2014. 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 6 tháng đầu năm 
1. Ưu điểm
6 tháng đầu năm, các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng gắn với tiếp tục 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” đạt một số kết quả. 
Nổi rõ là:

- Các biện pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và tích 
cực, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát, 
thanh tra của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp được tăng cường, có tác dụng tích 
cực giáo dục, nhắc nhở trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 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 trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh 
đó, các biện pháp khác như: Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, chuyển 
đổi vị trí công tác, công khai minh bạch các dự án, các chủ trương, chính sách, 
các quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính... tiếp tục được đẩy mạnh.

- Số vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra được chỉ đạo xử lý kịp thời, đặc 
biệt là, số vụ việc tồn đọng được tập trung xử lý dứt điểm; trong số 09 vụ năm 
2013 chuyển sang đã xét xử xong 08 vụ (trong đó có 05 vụ trọng điểm Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo), đang tiếp tục điều tra 01 vụ; đối với 10 vụ 
phát hiện năm 2014, đã chuyển cơ quan điều tra 06 vụ, xử lý hành chính 03 vụ, 
đang thanh tra 01 vụ. 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh chưa phát sinh vụ việc 
tham nhũng, tiêu cực mới.
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- Hoạt động của các cơ quan khối nội chính nói chung, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy nói riêng ngày càng có nhiều tiến bộ và đi vào chiều sâu. Ban Nội chính 
Tỉnh ủy đã từng bước vươn lên, phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình trong 
công tác phòng, chống tham nhũng. 

Nhìn chung, 6 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển 
biến tiến bộ. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng và các cấp ủy, chưa phát 
sinh vụ việc tham nhũng mới nào mới.

2. Hạn chế, khuyết điểm đáng chú ý
-  Trên thực tế, qua phân tích tình hình thời gian qua cho thấy tệ tham 

nhũng vẫn còn diễn ra, có nơi phức tạp. Tình trạng tham nhũng “vặt” ngày càng 
nhiều; lĩnh vực vi phạm chủ yếu là đất đai và quản lý tài chính, đặc biệt là cấp 
xã; người trực tiếp được giao nhiệm vụ nắm giữ tiền, trực tiếp quản lý đất đai vi 
phạm ngày càng nhiều hơn. Điều đáng nói là, trong số 10 vụ mới phát hiện, có 
đơn vị để xảy ra 2 - 3 trường hợp tham nhũng (xã Gia An - huyện  Tánh Linh, 
Công ty TNHH MTV Đô thị thành phố Phan Thiết).

- 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, tự phát hiện ở cơ 
sở vẫn là khâu yếu hiện nay.

- Một số trường hợp xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để 
xảy ra tham nhũng, tiêu cực chưa nghiêm túc, chưa kịp thời.

II- Về nhiệm vụ 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 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa qua(*). 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.

(*) Thông báo số 369-TB/TU, ngày 27/02014 về ý kiến 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 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 số 415-TB/TU, ngày 14/7/2014 về ý kiến 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 theo Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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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./.

              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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