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Số 2735-CV/TU 
v/v rà soát, chấn chỉnh, xử lý  

nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng  

trong các cơ quan, đơn vị 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

  

   

Kính gửi:     - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,                                              

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, 

 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 219-CV/BCĐTW ngày 17 tháng 6 năm 2019 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có 

chức năng phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng 

đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải chịu 

trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở 

địa phương, đơn vị mình quản lý. Trong đó, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện 

nghiêm các quy định, văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; 

chấn chỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và chấp hành 

các quy định về phòng, chống tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong từng cơ quan, đơn vị. Rà soát lại toàn bộ quy trình giải quyết công việc, 

nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để có cơ 

chế kiểm soát nội bộ, hạn chế thấp nhất các sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu 

cực, tham nhũng; đảm bảo các công việc được giải quyết công khai, minh bạch, 

đúng quy định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị để xảy ra tình trạng trì trệ trong công việc, nhất là để cán bộ thuộc quyền quản lý 

có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp… nhưng không chủ động phát hiện hoặc không chỉ đạo xử lý nghiêm 

những sai phạm. 

Thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá và kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ 

những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham 

nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng (thanh 

tra, kiểm tra, công an, viện kiểm sát, tòa án...), đảm bảo những người trực tiếp làm 

việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. Đồng thời, tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng 

phòng, chống tham nhũng; quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng là phải "chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham 
nhũng". Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi 

vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà, sách nhiễu và các hành vi tiêu 

cực, tham nhũng khác. 
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2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đoàn kiểm tra, 

thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những sơ hở 

để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra. 

3. Đề cao trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc giám sát 

công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân 

dân trong hoạt động đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 243-CV/TU ngày 28 tháng 11 năm 

2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng.  

5. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung nêu tại Công điện số 

724/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; 

chỉ đạo Thanh tra tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động 

của các đoàn thanh tra đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không có sơ hở để 

thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra. 

6. Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 241/CV/TU ngày 28 tháng 11 năm 2018 về 

thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh yêu cầu 

các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm 

tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu hằng năm phát hiện, 

làm rõ một số vụ việc, vụ án liên quan đến hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót 

tay, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc các hành vi tiêu cực, tham nhũng khác để đưa ra 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

7. Ban Nội chính Tỉnh ủy nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc tham mưu cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện 

nghiêm túc các nội dung đã chỉ đạo. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, định kỳ hằng tháng báo 

cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) để tổng hợp, báo 

cáo Trung ương theo quy định.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện), 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTN 

- Ban Nội chính TW                 (báo cáo), 

- Vụ Địa phương, BNCTW 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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