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UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3065/UBND-NC ngày 16/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo 

chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương: 

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, 

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

mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, xây dựng văn hóa 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. 

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

của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, 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 giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc 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(1)... Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp xử lý sai phạm được phát hiện 

trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo chỉ 

đạo của các cấp. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định (nếu có). 

                                           
1 Như: công tác cán bộ, xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển 

nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn từ tài sản nhà nước; hoạt động quản lý, sử dụng vốn đầu 

tư, sử dụng nguồn vốn viện trợ, tài trợ của nước ngoài, hoạt động huy động vốn...  
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- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu 

cực. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đánh giá tài sản phục vụ phát hiện, xử 

lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế theo đúng quy định. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan 

báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng 

cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và đấu 

tranh với các hành vi lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá 

Đảng, Nhà nước. 

- 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. 

- Tăng cường hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục rà soát, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực các tháng cuối năm 2022 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân huyện tại văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực(2).  

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, trường hợp có khó 

khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện biết, 

chỉ đạo (qua Thanh tra huyện tổng hợp, tham mưu). 

2. Giao Thanh tra huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng các quy 

định hiện hành; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

biết, chỉ đạo. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và địa phương triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đ/tin); 

- Lưu VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

     Võ Văn Lương    

 

                                           
2 Văn bản số 233/UBND-NC ngày 04/3/2022. 
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