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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2251/UBND-TCDNC ngày 26/6/2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án 

tham nhũng; Thông báo số 675-TB/HU ngày 29/6/2020 của Huyện ủy về việc 

thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy tại Hội nghị 

công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện, 

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai nội dung các Văn bản nêu 

trên, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn 

tình trạng bổ nhiệm một số lãnh đạo quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm 

chất, năng lực; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập còn mang tính hình thức, 

chưa có kế hoạch kiểm tra, xác minh, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố 

giác, tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên 

chức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các 

hành vi sai phạm;  

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Xử lý kịp thời, nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham 

nhũng, các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ 

quan. 



3. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐND các cấp, UBMT 

Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Ban thanh tra Nhân dân, các cơ quan thông tin 

đại chúng và toàn xã hội trong giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng. Thực hiện 

tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng; đồng 

thời có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng, kịp thời người dũng cảm tố giác 

hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo 

tham nhũng. 

4. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò truyền thông, báo chí trong công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và 

kết quả xử lý những vi phạm đó. 

5. Giao Thanh tra huyện là cơ quan đầu mối, theo dõi việc triển khai 

công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 

tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh dảm bảo 

quy định./.  
 

 (Văn bản đăng trên hệ thống TD-Office) 

 

 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;   

- TT Huyện uỷ (báo cáo);  

- TT HĐND huyện (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.           
MC 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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