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CHỈ THỊ
Về việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012

Năm 2011, thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của  thành 
phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức triển khai thực hiện và bước 
đầu đạt kết quả tốt, góp phần từng bước kiểm chế, đẩy lùi tội phạm tham nhũng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số tồn tại như : việc triển khai các quy 
định của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn 
chậm và chưa triệt để; chế độ thông tin báo cáo chưa thực hiện theo đúng thời gian quy 
định; một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 
các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Để triển khai có kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 
04/KH-BCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu :

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố:
a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công 

tác phòng chống tham nhũng năm 2012, trong đó cần đặc biệt chú ý thực hiện tốt các 
biện pháp phòng ngừa, tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phương 
châm phòng, chống tham nhũng của năm 2012 là phòng sâu, rộng, chống mạnh mẽ.

b) Thực hiện tốt các chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 
nhũng thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai minh bạch tài sản, 
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo 
quy định của pháp luật.

c) Gương mẫu, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chương 
trình, kế hoạch cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; bảo đảm công 
khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị mình; xử lý kịp thời, kiên 
quyết đối với các hành vi tham nhũng được phát hiện, không xử lý nội bộ.

d) Tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp 
luật; nghiêm cấm việc bao che, không xử lý hoặc xử lý không cương quyết các tố cáo 
về tham nhũng.

đ) Thông tin, báo cáo kịp thời về UBND thành phố (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo 
Phòng, chống tham nhũng thành phố và Thanh tra thành phố) tình hình triển khai thực 
hiện thanh tra, kiểm tra tại đơn vị và những vụ việc vi phạm do các cơ quan chức năng 
phát hiện để kịp thời có biện pháp phối hợp, xử lý theo quy định.



2. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm thường xuyên rà soát các thể chế, chính 
sách, quy định của pháp luật liên quan đến những lĩnh vực quản lý nhà nước dễ xảy ra 
các hành vi tham nhũng để trình UBND thành phố và các cơ quan nhà nước ở Trung 
ương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với công tác phòng ngừa tham nhũng, 
tiêu cực.

3. Thanh tra thành phố thực hiện tốt trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng. Tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng 
việc xử lý sau thanh tra; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với cán bộ, 
công chức, viên chức có hành vi vi phạm khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiến hành 
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND thành 
phố phê duyệt. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý tố cáo tham nhũng theo quy 
định của pháp luật. 

4. Sở Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng 
chống tham nhũng thành phố rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định có 
liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

  
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, 
các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và việc thực hiện Chỉ 
thị này là một trong những chỉ tiêu khi xét thi đua khen thưởng của đơn vị./.
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