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V/v triển khai Công văn số 1000-

CV/HU, ngày 25/8/2022 của của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực 

hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về 

công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 
 

 

 
 

 

Kính gửi:  
 
 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBMTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; Tòa án nhân dân huyện; 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

       

Thực hiện Công văn số 1000-CV/HU, ngày 25/8/2022 của của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn 

cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được giao tổ 

chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, quán triệt, 

tuyên truyển chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết 

luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh1. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực 

trong cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tập 

thể lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình 

trạng “tham nhũng vặt” và các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người 

dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính nhà nước. 

- Cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn 

                                           
1 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”"; bài phát biểu 

của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp 

lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 09 

tháng 8 năm 2021)... 
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nữa trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong 

việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách; 

chú ý phát hiện những điểm chưa chặt chẽ, bất cập, dễ bị lợi dụng để thực hiện 

các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư 

luận, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên 

môn sâu2… Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp xử lý sai phạm được phát 

hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử. Kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng 

quy định. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, rà soát việc 

thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo triệt để, 

nghiêm túc, đúng thời hạn quy định.  

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh, phẩm 

chất, năng lực và thật sự liêm chính, trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

2. Đề nghị Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện 

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm 

đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện các tội phạm về tham 

nhũng, nhất là trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tăng 

cường phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham 

nhũng, quá trình xử lý phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, thận 

trọng, cân nhắc kỹ bối cảnh, động cơ, mục đích sai phạm để xử lý cho phù hợp. 

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin tố giác, tin báo về tham nhũng; 

đồng thời cung cấp thông tin về kết quả của công tác điều tra, truy tố, xét xử các 

vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế”. Trong đó, có biện pháp truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp 

ngăn chặn tẩu tán tài sản ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy 

tố, xét xử; khuyến khích người sai phạm, phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc 

phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. 

3. Đề nghị UBMTTQ Việt nam huyện và các tổ chức CT, XH huyện 

                                           
2 Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán chuyển nhượng tài sản công; quản 

lý, sử dụng ngân sách; xây dựng cơ bản;,… 
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- Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động 

Nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN; kiến nghị kịp thời hoàn thiện chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Vận động Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố 

cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

4. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện các nội dung trên kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình triển 

khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện biết, chỉ đạo. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo kết quả về UBND tỉnh Kon Tum; Thường trực, Ban Thường 

vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Thanh tra huyện: 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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