
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2022

TỈN H  ỦY BÌNH ĐỊNH

Số 19-CT/TƯ

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chiV' đảng, chính quyền địa phương và các ngành 
tr tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, Ci; 'O công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiê ;ực lị '  * A'roc những kết quả qua •, tạo chuyển biến tích cực trong 
m.ạn thức và của cán bộ, đảng viéii và Nhân dân, ngăn ngừa có hiệu quả
các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường 
lành mạnh để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, củng cố lòng tin 
của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước trên một số 
lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế, 
chưa chặt chẽ, còn phát sinh tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị. 
Vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân 
trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế. 
Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp 
phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được phát huy 
đúng mức, có trường họp người đứng đầu sai phạm, bị xử lý kỷ luật, điều chuyển, 
miễn nhiệm, thay thế do tham nhũng, tiêu cực. Công tác tự kiểm tra trong nội bộ, 
kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện tham nhũng., tiêu cực có mặt còn hạn chế.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội - đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm 
các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản mới ban hành 
như: Thông báo kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu 
cực; Kết luận số 05-KL/TW  ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
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Chỉ thị sổ 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 
vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 
trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, gắn công tác phòng, 
chông tham nhũng, tiêu cực với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Ban cán sự đảng ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
địa phương trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực; chỉ đạo thường xuyên rà soát nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, 
thiếu sót và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bố sung 
các quy định, cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc trên 
các lĩnh vực, không để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng thực hiện 
công vụ, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. 
Chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, các tổ chức giám định 
tư pháp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Giám định tư pháp; chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời các yêu cầu 
giám định của Cơ quan điều tra.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, địa phương 
trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt 
các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương 
do mình phụ trách, quản lý; nâng cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện 
các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường vai trò trong công tác 
chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, 
kỷ cương thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, tập trung rà soát, loại bỏ các quy trình, thủ tục chồng chéo, 
phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

4. Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát, thanh tra trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, 
nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua sắm tài sản công, 
quản lý dự án, đấu thầu, đấu g iá ...; trong quá ừình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện 
sai phạm có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan 
điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Các Ban cán sự đảng: ủ y  ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 
Tòa án nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chức năng 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý 
tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết 
tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm ... Tăng cường phối họp trong công tác 
điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án
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tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng, kéo dài; đồng thời, chú trọng thu hồi tài sản 
bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đã phát hiện.

6. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành các hoạt động giám sát 
chuyên đề về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; giám sát các cơ quan, đơn vị, 
công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao; có biện pháp 
nâng cao chất lượng chất vấn các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan 
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhân:

- Các đ/c Tinh ủy viên,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các đàng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- CPVP, CVK5,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.




