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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 13 tháng 10 năm
2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
về công tác phòng, chống tham nhũng quý III,
nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2014
----Tại phiên họp ngày 08/10/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý
kiến về công tác phòng, chống tham nhũng quý III, xác định nhiệm vụ trọng quý
IV/2014. Qua nghe báo cáo và ý kiến thảo luận; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận:
I- Về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2014
Trong quý III/2014, các cấp, các ngành trong tỉnh có cố gắng triển khai
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; chỉ đạo
xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, có vụ khá kịp thời như vụ
việc tiêu cực xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; đến nay, đã xử lý xong
05 vụ/07 đối tượng (hành chính 03 vụ, hình sự 02 vụ), các vụ còn lại đang tiếp
tục xem xét xử lý.
Tuy nhiên, trên thực tế tham nhũng vẫn còn xảy ra nhất là trên lĩnh vực
tài chính; đối tượng vi phạm chủ yếu là những người trực tiếp được giao nhiệm
vụ nắm giữ tiền; cán bộ cấp xã vi phạm vẫn chiếm tỉ lệ cao. Việc xử lý của các
cơ quan chức năng còn chậm, có vụ rất chậm, gây hoài nghi trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân. Công tác tự kiểm tra phát hiện hành vi tham nhũng vẫn còn là
khâu yếu.
II- Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2014
Trong quý IV/2014, cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã
được nêu trong Thông báo số 421-TB/TU, ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2014. Quá trình đó, chú ý thực hiện tốt một số vấn đề sau:
1. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng
chống tham nhũng; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đặc
biệt là việc triển khai kê khai và kê khai bổ sung tài sản năm 2014 đúng theo quy
định của pháp luật.
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2. Tập trung xử lý dứt điểm, nghiêm minh 07 vụ còn tồn đọng(*), chú ý thu
hồi triệt để tài sản thất thoát. Rà soát, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ
quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng (thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đồng chí bí
thư cấp ủy).
3. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham
nhũng, tiêu cực đang tồn tại. Giao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan chức
năng của tỉnh (Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) chỉ đạo, đôn đốc
thực hiện.
4. Ban Thường vụ các huyện, thị thành ủy và các cấp ủy cơ sở tiến hành
tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng ở cấp mình. Tổ chức hội nghị sơ
kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 theo Chỉ thị số 40-CT/TU,
ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm:
- Chủ trì và phối hợp với UBKT Tỉnh ủy giới thiệu cho các cấp ủy nội
dung tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng.
- Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi các địa phương, đơn vị liên
quan thực hiện có kết quả khoản 2, mục II của Thông báo này; báo cáo kết quả
cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2014.
5. 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 tốt nội dung Thông báo này./
Nơi nhận:
- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;
- 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)

Nguyễn Mạnh Hùng

(*)

Gồm: Vụ tố cáo Tiếu Hoa Năng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thường; vụ Đội 7
Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương; vụ Khưu Phượng Yến, thủ quỹ cơ quan Ủy ban Mặt trận
TQVN tỉnh; vụ liên quan đến đất Núi Nhọn, thị xã La Gi; vụ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, công chức xã Hòa Minh,
huyện Tuy Phong; vụ Hồ Duy Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận
Nam; vụ Võ Kiếm Long, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.
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