
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số  45-TB/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 27 tháng 6 năm 2016 

 
THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ 

về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 

----- 

 

Ngày 24/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về công 

tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2016. Qua thảo luận tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất 

kết luận:  

I. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh phải dồn sức cho công tác lãnh đạo cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2021 và công tác chống hạn; song các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong 

khối nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống 

tham nhũng đạt được những kết quả tích cực. Nổi rõ là:  

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện 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.   

2. Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng, chống 

tham nhũng được nâng lên; hầu hết các cấp ủy cơ sở đã thực hiện khá tốt quy 

định hàng tháng kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong khối nội chính đối với công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực ngày được phát huy. 

3. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

được tiếp tục triển khai thực hiện, công tác cải cách thủ tục hành chính được 

tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát được đẩy mạnh, công tác tự 

kiểm tra nội bộ được có chuyển biến tích cực hơn; 6 tháng đầu năm không phát 

hiện vụ việc tham nhũng mới. 
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4. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung các giải pháp thúc đẩy tiến độ xử 

lý các vụ án. Trong số 16 vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đến 

nay đã xử lý xong 08 vụ, đang tiếp tục xử lý 08 vụ; thu hồi tài sản đạt 44,8%. 

Tuy nhiên, việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu 

quả còn thấp; chất lượng điều tra có vụ chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan 

tố tụng trong xử lý án có vụ chưa chặt chẽ, kịp thời; tiến độ xử lý một số vụ việc, 

vụ án tham nhũng tiêu cực còn chậm. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 

* Yêu cầu chung: Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 15-TB/TU, 

ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy về kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2015 và Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện 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. Quá trình đó, cần tập trung thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh 

bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương. Thực hiện 

nghiêm túc điểm 4 Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về xử lý vụ việc, vụ 

án tham nhũng; tinh thần chung là làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không chờ khi 

có kết luận của cơ quan điều tra mới xem xét xử lý hành chính, tránh trường hợp 

có sai phạm nhưng không xử lý hành chính được do hết thời hiệu. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy 

tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến 

độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án tồn 

đọng, nổi cộm, các vụ việc, vụ án mới phát sinh; phấn đấu đến cuối năm 2016, 

giải quyết dứt điểm 08 vụ việc tham nhũng, tiêu cực còn tồn đọng trên địa bàn. 

3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và 

nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng trên địa bàn. 

4. Thực hiện nghiêm túc điểm 2 mục I Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy1; từ nay đến cuối năm 2016, người đứng đầu chính quyền, 

                                           
1 Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 

50-CT/TU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc 

tham nhũng. 
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đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải tiến hành ít nhất 01 cuộc tự kiểm tra nội bộ, tập 

trung những khâu yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, 

việc thu phí và lệ phí ở cấp cơ sở, sử dụng kinh phí ở các đơn vị sự nghiệp, nhất 

là các trường học. 

5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của cấp 

ủy, chính quyền; công tác giám sát của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và đoàn thể về phòng, chống tham nhũng. 

6. Tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm đến cơ quan điều tra theo quy định. 

7. Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với một số địa phương, đơn 

vị theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

8. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, gắn với tổng kết Chương trình hành động số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). 

9. Tổ chức hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2016. 

10. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các 

vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. 

Chủ thị, phối hợp với các cơ quan tư pháp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ 

chức họp rút kinh nghiệm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, 

dư luận xã hội quan tâm. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn rà soát các cuộc 

thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo Ban Nội chính Trung 

ương trước ngày 20/9/2016. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với tổng kết Chương trình hành động số 

02-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2016; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo theo quy định. 



45TBTU2016_ctac PCTN 6 thang 

 

4 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2016. 

Căn cứ Thông báo này, 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 triển khai thực hiện./.  
 

              Nơi nhận:                    
- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

- Ban cán sự đảng 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. 

                          

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


