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của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Việm kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 58-TB/TU
ngày 03/02/2021 về kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham
nhũng, giai đoạn 2013 - 2020 và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh tại Công văn số 07-CV/BCSĐ ngày 09/02/2021.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại,
hạn chế trong thời gian qua như sau:
a) Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số đơn vị địa phương
chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc tổ chức quán triệt, thực hiện một số chủ trương,
quy định, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng
còn có mặt hạn chế, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nơi chưa thường xuyên nên tác
dụng phát hiện, phòng ngừa chưa cao.
b) Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản
tham nhũng còn thấp; việc tự kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng
trong nội bộ cơ quan, đơn vị có mặt còn yếu, hiệu quả chưa cao.
c) Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử việc củng cố chứng cứ, hồ sơ có vụ
chưa chặt chẽ nên phải trả hồ sơ để bổ sung chứng cứ hoặc đổi tội danh, dẫn đến
việc giải quyết một số vụ kéo dài, chưa kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả răn đe,
phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.
d) Công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” ở hầu hết các cơ quan, đơn vị,
địa phương chưa thực hiện thường xuyên, có nơi thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa
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cao; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp
chưa được ngăn ngừa có hiệu quả. Tình hình tham nhũng trên một số lĩnh vực đời
sống xã hội còn phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong dư
luận nhân dân.
đ) Một số vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế xảy ra đã lâu, có vụ việc mức
độ thiệt hại không lớn, thậm chí có vụ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
gây khó khăn cho công tác thu thập, củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý của cơ quan
chức năng.
2. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:
a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả các quan điểm, chủ
trương, quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham
nhũng. Trọng tâm là cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện, sâu sắc quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ phòng, chống
tham nhũng để sớm triển khai thực hiện có hiệu quả.
b) Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện
công tác phòng, chống tham nhũng; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng,
cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải
gương mẫu.
c) Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy, các cơ quan chuyên trách về phòng,
chống tham nhũng cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách phòng,
chống tham nhũng. Tập trung nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm
đội ngũ thanh tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trực tiếp làm công tác
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
d) Giao Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham
mưu, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về
phòng, chống tham nhũng; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng,
lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng thông tin tuyên truyền
gương người tốt việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên người dũng cảm đấu tranh
phòng, chống tham nhũng; đồng thời tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc,
lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực
thù địch.
đ) Giao cho Sở Nội vụ tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, siết
chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng kiểm tra, giám sát cán
bộ có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý;
nhằm phát hiện kịp thời, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để kéo dài.
Tiếp tục rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, thiết sót, bất cập trong công tác
cán bộ, đảm bảo vừa lựa chọn, sử dụng, bổ nhiệm được những cán bộ có đủ phẩm
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chất, năng lực, uy tín, vừa ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả. Tăng cường
kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ
điều kiện tiêu cực, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa
đổi, bổ sung, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Xây dựng, hoàn
thiện hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện tốt văn hóa
công sở đối với cán bộ, công chức trong khi thực thi công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính,
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ ở các cấp, cải thiện môi
trường đầu tư, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.
e) Giao cho Thanh tra tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực
dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.
g) Các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng (Công an, Tòa án,
Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự, Thanh tra tỉnh) tập trung đẩy mạnh điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án
tham nhũng; ngăn chặn cơ bản tệ “Tham nhũng vặt”; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản
tham nhũng, chú trọng áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản
tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế theo
đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ
rệt hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý ngăn
chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
h) Đề nghị các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức
chính trị - xã hội, các cơ quan Báo chí và nhân dân trong việc giám sát, phản ánh
kịp thời hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực; có biện pháp bảo vệ đối với người tích cực
đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những
gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và có chính sách bảo vệ
người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT,TCDNC. VHH+VMT

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

