
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC     Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

V/v triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp về công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực thời gian tới 

 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

 

Thực hiện Văn bản số 3398/UBND-NC ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao:  

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 

năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và nhiệm 

vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực nêu tại Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

tại Hội nghị tổng kết và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23 tháng 7 ngày 2022 của 

Bộ Chính trị. 

- Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết 

điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả 

tổng kết (nếu có), nhất là những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ 

quan. 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh 

nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; kiên quyết, kiên trì 

thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với 

quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tập 

trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, 

liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi 

đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

+ Tiếp tục tham mưu rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính 

sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu 
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cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử 

dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, tài chính, xây dựng,…và 

trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét 

xử đã kiến nghị, đề xuất (nếu có); kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở 

dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. 

+ Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu 

hồi tài sản tham nhũng (nếu có). 

+ Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, 

trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm 

soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách 

hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các 

cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

+ Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, trước hết là cơ quan thanh tra nhà nước và các cơ quan liên quan ở các 

cấp, các ngành, các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực để 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất 

giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể 

và xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong 

phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, 

truy tố, xét xử, thi hành án. 

+ Tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận 

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

đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, 

triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực 

ngoài nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong kế hoạch công tác hằng năm, có xác định thời gian cụ thể 

để tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các nội dung, 

nhiệm vụ đã được giao.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy(1) và Ủy ban nhân dân huyện tại 

                                           
1 Ban Thường vụ Huyện ủy tại Văn bản: Số 344-CV/HU ngày 27 tháng 4 năm 2021 “về việc triển khai thực hiện 

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống tham nhũng”; số 787-CV/HU ngày 17 

tháng 3 năm 2022 “về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về giám định, định giá 

tài sản”. 
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các Văn bản(2) và các quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

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 việc 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 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

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

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện (th/h); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Thủy    

 

                                           
2 Số 21/UBND-NC-m ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước về công tác phòng, chống tham nhũng; số 1122/UBND-NC ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc triển 

khai chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
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