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*
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Phan Thiết, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA TỈNH ỦY
tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015
----Ngày 11/01/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng
tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, xác định nhiệm vụ trọng
tâm năm 2016. Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Tỉnh ủy
thống nhất kết luận:
I. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015
Năm 2015, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội
đảng các cấp thành công; các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 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 kết quả tích cực trên nhiều mặt. Nổi rõ là:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, lãng phí được chú trọng nhiều hơn. Các biện pháp phòng ngừa được
triển khai tích cực, một số biện pháp triển khai có hiệu quả; công khai, minh bạch
trong hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị được chú trọng; công tác cải cách hành
chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được tăng cường; thực hiện việc
kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.
2. Công tác kiểm tra của cấp ủy đảng, công tác thanh tra của chính quyền,
công tác giám sát của HĐND về phòng, chống tham nhũng ngày càng được tăng
cường, có tác dụng tích cực bước đầu.
3. Nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của cấp ủy, người đứng đầu từng
địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được
nâng lên rõ rệt; định kỳ cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy mà trực tiếp
là đồng chí bí thư nghe báo cáo và cho ý kiến về phòng, chống tham nhũng cũng
như việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào nội dung sinh
hoạt chi bộ hàng tháng được thực hiện khá tốt; nhờ đó các vụ việc, vụ án xảy ra
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được chỉ đạo xử lý kịp thời hơn; giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng,
chống tham nhũng ngày càng có hiệu quả hơn.
4. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài, những vụ án được
dư luận quan tâm được tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý nghiêm; trong số 35
vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà các cấp, các ngành phải thụ lý, giải
quyết năm 2015 (trong đó có 27 vụ tham nhũng, 08 vụ liên quan đến kinh tế,
chức vụ); đến nay đã xử lý xong 20 vụ (trong đó có 06/13 vụ thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo); đang tiếp tục xử lý 15 vụ; thu hồi tài sản
được gần 6,6 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 28,07%).
5. Công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 2014 được chỉ đạo tích cực; qua đó, chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01
vụ sai phạm, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các vụ việc
còn lại.
6. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Việc thực hiện quy chế phối
hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan khối
nội chính và UBKT Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng được tiếp tục
phát huy. Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng phát huy tốt hơn chức trách, nhiệm
vụ được giao trong việc tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động phối hợp với các cơ
quan tố tụng của tỉnh, huyện và một số cấp ủy địa phương, góp phần đẩy nhanh
tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.
7. Tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh bước đầu được kiềm chế. Số vụ
mới phát hiện giảm đáng kể so với năm trước (giảm 50%). Số vụ việc được phát
hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ tăng đáng kể so với năm 2014 (tăng 25%).
Tuy nhiên, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
nhìn chung đạt được chưa căn bản, có nơi, có lúc chỉ đạo công tác này chưa tập
trung và quyết liệt. Đáng chú ý là:
1. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, lãng phí nhiều địa phương, đơn vị còn hình thức, chưa sâu rộng
trong nhân dân, hiệu quả chưa cao.
2. Tình hình tham nhũng, lãng phí nhìn chung còn diễn biến phức tạp.
Tham nhũng không chỉ tiếp tục xảy ra trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân
sách mà còn xảy ra nhiều lĩnh vực khác; sai phạm xảy ra ở nhiều cấp, nhiều
ngành, kể cả ở địa bàn lâu nay chưa phát hiện tham nhũng; không chỉ có tham
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nhũng vặt, mà đã có những vụ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đối tượng vi
phạm chủ yếu là người trực tiếp được giao nhiệm vụ nắm giữ tiền, tài sản, người
có chức vụ, quyền hạn.
3. Công tác phối hợp xử lý của một số cơ quan chức năng còn chậm, có
vụ việc, vụ án còn để kéo dài gây hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thu hồi tài sản tham nhũng đạt thấp.
4. Vai trò của cấp ủy, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiều nơi thể hiện chưa rõ; trách
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một số chi bộ, người đứng đầu ở cơ sở chưa được
phát huy đầy đủ; công tác tự kiểm tra phát hiện trong nội bộ tuy có làm được
nhiều hơn so với năm 2014 nhưng đây vẫn còn là khâu yếu.
5. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng công
việc được giao để tham nhũng, tiêu cực, còn để lãng phí ảnh hưởng tới niềm tin
của nhân dân đối Đảng, chính quyền.
II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
1. Về mục tiêu: Kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực
trong từng lĩnh vực, trên từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham
nhũng, tiêu cực.
2. Phương châm: Tiến hành đồng thời các biện pháp “phòng” và “chống”
tham nhũng, lãng phí; trọng tâm là chủ động triển khai có hiệu quả các biện
pháp phòng ngừa; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn chặn kịp thời; đẩy
nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án
tham nhũng, tiêu cực.
3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
3.1- Về nhiệm vụ trọng tâm
- Một là, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể
các cấp trong tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên
truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bằng các hình
thức phù hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, phổ biến,
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quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến cán
bộ, công chức, viên chức, trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Dự kiến trong quý I/2016, tổ chức quán triệt và 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, cũng như
văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện công tác này.
- Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng ngừa
tham nhũng; nhất là công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan
nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường,
cấp phép cho các dự án, quản lý trật tự đô thị... Thực hiện cải cách hành chính,
trước hết là cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng hiệu quả cao; làm tốt công
tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện việc chuyển đổi vị
trí công tác để phòng, ngừa tham nhũng...; kiên quyết và kịp thời xử lý trách nhiệm
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra tham nhũng.
- Ba là, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh
tham nhũng, tiêu cực như: quản lý ngân sách, quản lý các quỹ, quản lý, sử dụng
đất đai, quản lý các dự án, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, công tác thi hành
án, công tác kiểm tra xử lý sai phạm của các ngành chức năng... Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của văn phòng một cửa, thu phí, lệ phí... ở
xã, phường, thị trấn để ngăn ngừa, phòng chống hành vi tham nhũng.
- Bốn là, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan chức
năng của tỉnh và huyện tập trung rà soát, chỉ đạo khẩn trương giải quyết, xử lý
dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, nhất là các vụ
việc còn tồn đọng, dư luận quan tâm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
thanh tra, điều tra, truy tố xét xử; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án;
kiên quyết và kịp thời thu hồi tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra.
Tập trung giải quyết thật tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư tố cáo
hành vi tham nhũng, tiêu cực.
- Năm là, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các kiến nghị của Đoàn công tác số
2 Ban Nội chính Trung ương. Rà soát, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc kết luận, các
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khuyến nghị và các văn bản chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh
công tác thanh tra.
- Sáu là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan
thông tin truyền thông, Báo, Đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, đấu
tranh ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí; tham gia giám sát công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; động viên, cổ vũ những nơi làm tốt, những
tấm gương sáng, tích cực góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí và thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả.
- Bảy là, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ
cán bộ trực tiếp làm công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn
toàn tỉnh.
3.2- Các giải pháp chủ yếu
- Một là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từng địa phương, đơn vị đề ra
những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng, phát động thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần
chúng giám sát, phát hiện các vụ việc tham nhũng; phát huy đúng mức vai trò
lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa
phương trong công tác này.
- Hai là, từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề ra các giải pháp
phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị
mình. Trước hết phải sức chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động để thực hiện đúng và giám sát việc thực hiện.
- Ba là, từng cấp, từng ngành phát huy đúng mức dân chủ nội bộ đi đôi
với xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên kiểm tra nội bộ gắn
với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện đầy đủ chế độ, công khai,
minh bạch trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm và kịp thời
các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra
tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình phụ trách, quản lý.
- Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy
tố, xét xử các vụ án tham nhũng; 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, phát hiện góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả
hơn.
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- Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền
và cơ quan dân cử. Chú ý phát huy vai trò vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân
cấp huyện và xã; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
- Sáu là, phát huy đúng mức vai trò của cơ sở, trước hết khẩn trương khắc
phục những yếu kém trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.
Chi bộ và Mặt trận, đoàn thể phải thể hiện rõ vai trò là hạt nhân nong cốt, là chổ
dựa vững chắc để đảng viên và quần chúng nhân dân đấu tranh chống tham nhũng.
Từng chi bộ, chính quyền cơ quan, đơn vị, từng đoàn thể phải làm tốt công tác tự
kiểm tra, tự phát hiện và tự xử lý hành vi tham nhum nhũng theo quy định.
- Bảy là, chấp hành nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, chế
độ hội ý, hội báo, định kỳ của thường trực, ban thường vụ cấp ủy và chế độ
thông tin báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) theo
quy định.
Căn cứ Thông báo kết luận này, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ
quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ VII;
- Ban Nội chính Trung ương + Vụ III;
- 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.
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