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S 10-CT/TU Thira Thiên Hue ngày 04 tháng 8 nám 2021 

Cli TH! 
v tip tue thçrc hin Chi thj 50-CT/TW cüa B Chinh trl 
trong cong tác phát hin, xur 1 vi vic, vy an tham nhung 

Närn näm qua, dmfri sr lãnh do cüa các cp ñy diâng và ca h thng 
chInh trj, trên toàn tinh dã trin khai thirc hin nghiêm tue Chi thj 50-CT/TW, 
ngày 07/12/20 15 cUa B ChInh trj ye tang cw&ng sz lânh dçio cüa Dthng di 
v&i cong tác phát hiên, xi't lj vu viêc, vy an tham nhüng (Chi thj 50) và Kê 
hoach 03-KH/TU, ngày 03/02/20 16 cüa Ban Thung v11 Tinh ñy v t/iyc hin 
Chi thj 50 cia Bó Chmnh frj ye tang cu'&ng si lãnh dçio cüa Dáng di vOl 
cOng tác phát hin, xi't l3 vy vic, vy an tham nhüng (gQi tat là Chi thj 50 và 
K hoçich 03), dã tao  chuyn bin tIch crc trong cong tác phông, chng tham 
nhüng và phát hin, xir 1 eác v1i vic, vi an tham nhflng. Vai trô, trách 
nhim cüa ngithi dirng du cp üy, to chic dáng, chInh quyn, co quan, don 
vj trong cong tác phOng, chng tham nhüng tl'xng buic duçc kh.ng djnh và 
phát huy. Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat dirqc tang cu6ng; kjp thai 
phát hin và xü' 1 nghiêrn minh các hành vi tham nhung. Cong tác diu tra, 
truy t6, xét xtr các vii an, xir 1 các vi vic tham nhQng drcc chi do quyt 
1it, rO dn dâu xü 1 dn do, không có yang cam, không có ngoai 1; nhiêu 
vii vic, vJi an tham nhüng, sai phm kinh te dã duçc xi 1 dirt diem, nghiêrn 
khc, dung pháp 1u.t, CO táC diving giáo diic, cánh tinh, cãnh báo, ran de, 
phông ngira. Thu hi tài san tham nh1ing có chuyên bin tIch c?c.  Cong tác 
thông tin, tuyên truyên ye phát hin, xü 1 tham nhQng duçic day mnh, có 
nhiu di mri. T chuc b may, dOi  ngü can b lam nhim vii phOng, chng 
tham nhüng duc cüng c& kin toàn, hoat &ng hiu 1ic, hiu qua. 

NhUng kt qua dat  duçic nêu trén dã kh.ng djnh tinh dung dan, kjp thi, 
thrc sir di vào cuc sng, tao  bu'c dt phá trong cOng tác phông, chng tharn 
nhüng cüa Chi thj 50 và K hoch 03; dông thii, gop phân kiem chê, ngän 
chn, day lüi tham nhüng, giü vftng n djnh chInh trj, phát trien kinh t - xã 
hi, cüng c nim tin cña nhân dan dôi vOi Dáng, Nhà nuâc. 

Tuy nhiên, so yi yêu cu cña cong tác du tranh phông, ch6ng tham 
nhüng, vic trin khai thrc hin mt sO chü truong, giãi pháp trong Chi thj 
50, K hoch 03 vn cOn han  chê. Cong tác lãnh dao,  chi do cüa ngithi dirng 
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dâu rnt so cap ñy dáng, ca quan, dan vj, dja phuung dôi vOi vic tuyên 
truyên, phô bin các quy djnh cüa Dáng và Nhà nuOc v cong tác phát hin, 
xr 1 các vii vic, vi an tham nhung có inc con chua thiRng xuyên. Cong tác 
tr thanh tra, kim tra, giám sat ni b i mt s ccr quan, dan vj con hInh 
thrc, chua kjp th0i phát hin và xCr 1 nghiêrn minh các hành vi tham nhüng, 
tiêu C1tC. 

D tip tiic nâng cao hiu qua vic th1rc hin Chi thj 50 cüa B ChInh trj, 
Kê hoach 03 cUa Ban Thung vii Tinh üy ye cong tác phát hin, xir 1 vi 
vic, vi.i an tham nhQng thai gian tOi, gop phân thrc 1iin miic tiêu ngãn chn, 
dy lüi tham nhüng, tiêu crc; Ban Thu&ng vij Tinh üy yêu câu các cap üy 
dâng, các dâng doàn, ban can sir dáng, các ban, ngành, doàn the triên khai 
rnt s nhiêm vu sau: 

1. Nâng cao han nUa vai trO, i:rách nhirn cia ngl.rôi dirng dâu cap üy, to 
chüc dãng, chInh quyn, doàn th& co quan, dja phuang, dan vj trong cong tác 
phát hiên, xi:r 1 tham nhüng, t chirc thirc hin nghiêm tác Quy djnh 08-
QDi/TW, ngày 25/10/2018 cüa Ban CMp hành Trung hang ye tráchnhim 
nêu guvng cza can b5 dáng viên, 'rzthc hét là Uy viên B5 ChInh trj, Uy viên 
Ban BI thu; Uy viên Ban Ch4p hành Trung u'cxng, Quy djnh 55-QD/TW cüa 
B ChInh trj ye m5t so' viéc cdii lm ngay dé tang cu'ô'ng vai trô nêu gu0ng 
cza can bó, dáng viên; yêu câu ngu'ai dirng dâu phái luôn guo'ng mâu, quyêt 
1it, nói di dOi vài lam, trirc tiêp lãrth dao,  chi do, chü dng phông ngt'ra tham 
nhüng, kjp thai phát hin, xir 1 theo thm quyn ho.c kiên ngh xir 1 
nghiêm minh các vi vic tham nhüng trong tO chirc, ca quan, don vj, dja 
phhang mInh. Tang cträng thanh t-a, kiêm tra vic thirc hin trách nhim cüa 
nguai dnng dâu trong phOng, chng tham nhUng, tiêu circ; xr 1 nghiêm 
nguai drng dâu khOng chn dng länh do, chi do thirc hin vic phat hin, 
xir 1 tham nhüng, có các hành v. bao che, ngãn can vic phát hin, xi:r 1 
tham nhüng, tiêu c1rc; kip thai xir 1' can b länh dao,  quân 1 khi cO biu hin 
tham nhüng, tiêu cue. 

2. Tip tc nâng cao han nüa hiu qua cong tác phát hin, xr 1' tham 
nhüng, tiêu circ; tang cuang thanh tra, kiêni tra, giám sat các linh we d xáy 
ra tham nhQng, tiêucrc; kiêm soãt tài san, thu nhp cüa can bO,  cong chnc, 
vién chnc; giái quyêt khiêu nai,  to cáo, xir 1 to giác, tin báo ti phm; kiên 
ngh khai tO kjp thai khi phát hiri tham nhüng; xir 1' diem nhUng van dé 
ton dong kéo dài, gay birc xt'ic trong can b, dãng viên và nhan dan. 

Nâng cao hiu qua cOng tac tt kim tra, phát hin, xir 1 tham nhüng, 
lieu curc trong ni b; fbi flãO c nhiu thông tin phán ánh v tham nhüng, 
tiêu circ nhusng khOng chn dng tir kiêm tra dê phát hin hoc phát hin 
nhung không xir 1, xur i nuang r hç thI cap üy, nguai dung dâu ca quan, don 
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vj, dja phuong do chju trách thim và phái bj xCr 1 nghiêm theo quy djnh 
cüa Dâng, pháp 1ut Nhà nuâc. Tang ct.rOrng kiêm tra, giám sat dôi vth các Co 
quan, don vj có nhim vii trrc tip phát hin, xü 1 vti vic, vi an tham 
nhüng; chin chinh, xir 1 kip  thñ, ngliiêm minh vi phm trong thrc thi nhim 
vi cña các cá nhân, co quan, &m vi nay. Dê cao vai trO và nãng cao hiu qua 
hoat dng giám sat cüa Hi dông nhân dan, Uy ban M.t tr.n To quôc, các 
doàn the chInh tn - xa hi trong cong tác phát hin Va xü 1 tham nhUng. 

Các cci quan chirc näng trong qua trmnh thanh tra, kim tra, giám sat, thi 
hành an, nu phát hin du hiu phm ti, phái kjp thai chuyn h6 so vi vic 
dn co quan diu tra dê thy 1, diêu tra, xir 1 theo pháp 1ut, không cha kt 
thüc qua trinh kiêm tra, thanh tra, thi hãnh an; thirc hin t& Chi thi 26-
CT/TW, ngày 09/11/20 18 cüa B ChInh trj ye tang cwô'ng sit lânh dgo cza 
Dáng dái vó'i các ccr quan báo v pháp lut trong cong tác diêu ti-a, x& lj các 
vu an, vy vic. Nêu phát hin vi ph?m lien quan den can b thuc din Ban 
Thi.r?mg vy Tinh üy quân 1, phái báo cáo ngay Ban ThiRing vii Tinh üy d 
kjp than chi dao  xi 1; dng thii, chuyên h so, tài 1iu lien quan dn Uy ban 
Kiêm tra Tinh üy xem xét xfr 1 theo quy djnh cüa Dãng. Uy ban Kim tra 
Tinh üy kiêm tra, xi:r l kjp thai, nghiêm minh các to chüc dáng, dáng viên có 
du hiu vi phm trong các vy vic, vy an thuc din Ban Thuing vii Tinh üy 
theo dOi, chi dao. 

3. Khi phát hin the vy vic, vii an tham nhflng, c.n tp trung chi do 
dy nhanh tin d, xfr l dirt diem vOi quan diem theo Kt 1un cüa dng chI 
Tong BI thu tai  Hi nghj tong kt phOng, chng tham nhUng: "Tich ctc, khn 
tritcmg, rô dn dáu th lj &n do, khOng phán bitt  ngzthi có hành vi tham 
nhung là ai, dä CO hiu t5i phgm phái khói tO diêu tra và dd lat luán cO 
tói thi phái truy tO, xét xii". Thrc hin tot Chi thj 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 
cüa Ban BI thu v tang cw&ng sit lãnh dgo cüa Dâng di vOi cOng tác thu hi 
tài san bj that thoát, chim dogt trong các vy an hInh sit ye tham nhüng, kinh 
te'; kjp thai áp dyng các bin pháp ké biên, tam  gitr tài san, phong toá tài 
khoãn và xü l tài san tham nhüng ngay trong qua tninh kiêm tra, thanh tra, 
diu tra, truy t& xét xü, thi hành an. 

4. Dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyn v phat hin và xir 1 tham 
nhflng; chü dng cung cap thông tin, cong khai kêt qua phát hin, xir l cac 
vy vic, vy an tham nhüng, cac vi pham trong cong tác phát hin, xfr l tham 
nhüng và kt qua xir 1 dn can b, dâng viên, nhãn dan, cac co quan bao chi. T 
chüc thyc hin nghiêm tñc Chi thj 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 cüa Bô ChInh 
trj v tang  cu'O'ng sy lãnh dao cza DOng dái v&i cong tác báo ye ngu-ài phát 
hin, tá giác, ngitài dcu tranh chOng tham nhüng, lang phi tiêu ctc và Quy 
djnh 1963-Qf)/TU, ngày 10/5/2019 cüa Ban Thtthng vy Tinh üy v trach 
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nhiém báo v ngir&i phát hin, t giác, ngzthi diu tranh ch6ng tham nhüng, 
lang phi, tiêu crc, có cci ch bào v, khen thu&ng xrng dáng nguñ tIch crc 
dâu tranh, to cáo hành vi tham nhüng, tiêu ciTe; xfr 1 nghiêm mi hãnh vi trñ 
dip, trá thu ngithi t cáo tham nhüng hoic lçii ding vic t cáo tham nhiing, 
tiêu circ dê gay mat doàn kêt ni b, vu không, ham hai  ngix?ii khác, chông 
phá Dãng, Nhâ nu9c và chê do. 

5. Tang cu&ng phi hqp dng b, chat chë giUa các Co quan ni chInh à 
co quan thirc thi pháp lut trong cong tác phông, chông tham nhuing, dc bit 
là vic thirc hin các quy ehé phôi hçip giUa Ban Ni chInh Tinh üy vài Ban 
can sii dãng Vin Kiêm sat nhan dan tinh, Ban can si dãng Tôa an nhãn dan 
tinh, Dang Uy Cong an tinh, Uy ban Kiêm tra Tinh üy, Thanh tra tinh ye cong 
tác phông, chng tham nhüng. Cüng cô, kin toàn to chüc b may, tang cu?mg 
giáo diic, nâng cao hiu lijc, hiu qua hoat dng và quan h ph6i hçip gicra các 
co quan, don vj có chrc nãng phát hin, xü l tham nhüng, nhât là CáC co quan 
chuyên trách chng tham nhüng; có Co ché khuyên khIch, thu hut nhUng can 
b có phm cht dao dire, nãng hrc, tam huyêt, trách nhim, ban linh v cOng 
tác tai  các co quan nay. 

6. Cp ñy, t ch(rc dáng các cp Co trách r2him ph bin, quán trit và to 
chirc thirc hin nghiêm tue Chi thj nay. 

Giao Ban Ni chInh Tinh üy chü tn, phi h9p vói các ban, Uy ban Kim 
tra, Van phông Tinh üy theo dOi, don doe, kiêm tra, djnh k' báo cáo Ban 
Thuing viii Tinhüy kêt qua thirc hin Chi thi nay. 

Noi nhân: 
-Ban BithuTW, 
- Van phOng TW, 
- Ban Nôi chInh TW, 
- Các ban, UBKT, Van phông Tinhüy, 
- Các clang b trirc thuc Tinh üy, 
- Các clang doàn, ban can sir clang, 
- Các ban, ngành, doàn the cap tinh, 
- Các dc TinhUy viên, 
- Cong Thông tin din tCr Tinh üy, 
- Lmi VPTU. 

TIM BAN ThUNG VJ 
BiTHU 
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