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KET LUiN 
CUA BAN BI THU' 

ye tip ti11c thtrc hin CM thi s 50-CT/TW 
cüa B ChInh tr trong cong tác phát hin, 

xir 1 vii vic, vii an tham nhüng 

Ti phiên hp ngày 20/4/2021, sau khi nghe báo cáo kt qua 5 nãm thrc 
hin Chi thj s 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 cüa Bt Chinh trl v "tang cithng sr 
lãnh do cila Dàng di vi cong tác phát hin, xü I vi vic, vii an tham nhüng" 
(gçi tt là Chi th 50) và kin cüa các Co quan lien quan, Ban Bi thu kt lun: 

Näm nãm qua, các cAp ui', ti chüc dãng dA lãnh do, chi d?o  thirc hin 
nghiêm tic, dng b, hiu qua Chi thj 50, gop phAn quan tr9ng, t?o  chuyn bin 
tich circ trong cong tác phOng, chng tham nhüng và phát hin, xir l cac vii 
vic, vu an tham nhüng. Vai trô, trách nhim ciia ngu&i dirng dAu cap ui', tE 
chüc dâng, chInh quyn, co quan, don vj trong cong tác phông, chng tham 
nhüng trng buóc duçc khng dinh và phát huy. Th ch, pháp Iut v phông, 
chng tham nhüng, phát hin, xü l tham nhüng ngày cãng hoàn thin. Cong tác 
kim tra, giám sat, thanh tra, kiêm toán dwyc tang cu&ng, kjp thii phát hin và 
xir l nghiêm minh các hãnh vi tham nhüng. Cong tác di&u tra, truy th, xét xü 
các vu an, xci 1 các vi vic tham nhing duqc chi d?o  quyêt lit, rö den dâu xci 
l dn do, không có vüng cAm, không có ngoi l; nhiu vi vic, vu an tham 
nhüng, sai phm kinh t dc bit nghiêm trçng, phcic tp dâ duqc xCr l dcrt 
dim, nghiém khAc, dIrng pháp lut, có tác diing giáo dic, cành tinh, cânh báo, 
ran de, phOng ngcia. Thu hi tài san tham nhüng có chuyn bin tIch cuc. Cong 
tác thông tin, tuyên truyn v phát hin, xci l tham nhüng duqc dAy mnh, có 
nhiu di mói. T chcic b may, di ngü can b lam nhim vi phàng, cMng 
tham nhIng duçic clng C kin toàn, hot dng hiu hrc, hiu qua. Hçip tác 
quc t trong phát hin, xci 1 tham nhtng duqc tang cuO'ng, mci rng. 

NhU'ng kt qua dt duqc nêu trén dã khAng djnh tInh dcing dAn, kjp thai cüa 
Chi thi 50, thirc sir di vào cuôc song, tao bu6c dt phá trong cong tác phông, chng 
tham nhüng, gOp phãn kim ch& ngãn chn, dAy lcii tham nhng, giU vng n djnh 
chInh trj, phát trin kinh t - xA hi, cüng cO ni&m tin cüa nhân dAn d6i v&i Dâng, 
Nba nucic. 



Tuy nhiên, so vâi yêu cãu cüa cong tác dâu tranh phông, chông tham 
nhing, vic triên khai thirc hin mt s6 chi tnwng, giài pháp trong Chi thi 50 

vn cOn hn ch, hiu qua thp. Kt qua phát hin, xü ly tham nhüng chua phàn 
ánh dáng thiic trng tInh hInh tham nhüng, nht là & dja phuo'ng, cci sâ; tham 

nhiing trén mt so linh virc, dja bàn vn cOn din bin phirc tap,  nghiêm trong, 

biu hin ngãy càng tinh vi; các hành vi nhüng nhiu, tiêu circ, gay phiên ha cho 

ngithi dan, doanh nghip cOn ph bin, gay brc xác trong xã hi. Tham nhfing 
vn là mt trong nhUng nguy co de doa s tn vong ca Dâng và ché d. 

D tip tic nãng cao hiu qua vic thc hin Chi th 50 v cong tác phát 
hin, xü l v vic, vii an tham nhüng thO'i gian tOi, gop phn thirc hin mic tiêu 

ngãn chn, day lüi tham nhüng, tiêu circ; Ban BI thu yêu cu các cp us', t chüc 

dáng tp trung lAnh do, chi dao thrc hin tt mt s ni dung sau: 

1. Nãng cao han nUa vai trO, trách nhim cña nguôi dirng du cp u, t 
chüc dãng, chInh quyn, doàn th& Cu quan, dja phuang, dun vj trong cong tác phát 

hin, xCr 1 tharn nhüng. NguOi dimg dâu phâi luOn gucmg mu, quyt lit, noi di 

dôi vâi lam, tr1rc tip lãnh dao,  chi dao, ch dng phOng ngüa tham nhüng, kp 
th&i phát hin, xCr I theo thm quyn hoc kin ngbj xir 1 nghiêm minh các vii 

vic tham nhüng trong t chirc, cu quan, dcm vi, dja phucmg minh. Tang cu&ng 
kim tra, thanh tra vic thuc hin trách nhim cüa ngu&i drng du trong phOng, 

chng tham nhting, tiêu circ; xr I nghiêm ngu&i dirng dâu không chü dng lãnh 
do, chi dao  thuc hin vic phát hin, xur l tham nhüng, có các hành vi bao che, 
ngàn can vic phát hin, xr l tham nhüng, tiêu circ; kjp thOi xr 1 can bi Iânh 

dao, quân 1 khi có biu hin tham nhUng, tiéu c%rc. 

2. Tip tue rã soát, xây drng, hoàn thin cu ch& pháp 1ut v phát hin, 
x& 1 tham nhüng, bão dam ding b, khã thi. Khn truclng xây drng, ban hãnh 
van bàn pháp 1ut hu&ng d.n áp diing quy dnh cla B lut HInh sr v các ti 
tham nhüng, kinh t; các van bàn huOng dn thi hành Lut PhOng, chng tham 
nhüng, Lut Giám djnh tu pháp (sura di, b sung nãm 2020); sra di, b sung 
Lut Thanh tra; ... U' ban Thu&ng vii Quc hi tang cu0ng giái thIch pháp Iut, 
dng th&i chi dao  các cu quan cüa Quc hi tang curxng phi hqp vâi các cu 
quan chu'rc näng kp th&i tháo g khó khàn, vu&ng mc, tao s11' thng nht cao 
trong áp diing và thi hành pháp lust. 

3. Tip tic nâng cao hun nia hiu qua phát hin, xur l tham nhüng, lieu 

crc; tang cu&ng kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán các ITnh virc d xãy ra 
tham nhiThg, tiêu czc; kim soát tâi san, thu nhp cüa can b, cong chá'c, viên 
chüc; giài quyt khiu na,  t cáo, xir I t giác, tin báo ti pham; kin nghj khâi 



t kjp thai khi phát hin tham nhQng; xCr 1 dit dim nhüng vn d ton d9ng kéo 
dài, gay büc xlc trong can b, dãng vién và nhãn dan. 

Nâng cao hiu qua cong tác tir kim tra, phát hin, xr 1 tham nhüng, tiêu 
circ trong nii b; noi nào có nhiu thông tin phân ánh v tham nhüng, tiêu ciic 
nhirng không chü dng tr kim tra d phát hin hoc phát hin nhtrng không xü 
I, xir 1 nuong nhç thi cp u, ngithi th'rng du co quan, don vj, dja phircmg do 
chju trách nhim và phái bj xü 1 ngJuiêm theo quy dnh cüa Dáng, pháp 1ut 
Nhâ nuâc. Tang cxing kiêm tra, giám sat dôi vài các Co quan, cicm vi có nhiêm 
v tric tip phát hin, xi:r 1 vii vic, vi an thani nhüng; ch.n chinh, xir 1 kp 
th&i, nghiêm minh vi phm trong thrc thi nhim vii cüa các cá nhán, co quan, 
don vj nay. D cao vai trô và nãng cao hiu qua hot dng giám sat cüa Quc 
hi, Hi dông nhân dan, U ban Mt trn T qu&, các doàn th trong cong tác 
phát hin và xfr 1 tham nhfing. 

Các co quan chirc näng trong qua trInh kim tra, giám sat, thanh tra, kim 
toán, thi hành an, nêu phát hin dâu hiu phm ti phâi kjp th&i chuyn h so vu 
vic dn co quan diêu tra d thj l, diêu tra, xü 1 theo pháp 1ut, không chô kt 
thic qua trInh kiêm tra, thanh tra, kim toán, thi hành an. Nu phát hin vi phm 
lien quan dn can b thuc din Bô Chinh trj, Ban BI thu quãn 1 phai báo cáo 
ngay cho ThuOng trrc Ban Chi do Trung uong v phOng, chng tham nhüng 
d kjp th?yi chi do xiT l; dng thii chuyn h so, tãi lieu lien quan dn U ban 
Kiêm tra Trung uong xem xét xü 1 theo quy djnh cüa Dàng. US' ban Kim tra 
Trung uong kiêm tra, xü iS' kjp thai, nghiêm minh các t chüc dáng, dãng viên 
có du hiu vi phm trong các vii vic, vi an thuc din Ban Chi do Trung 
uong v phOng, chng tham nhüng theo dOi, chi do. 

4. Tp trung chi dao  dy nhanh tin d, xü iS' dirt dim các vi an, vu viec 
tham nhüng, sai phm kinh t nghiêm trçng, phirc tp vài quan dim: "TIch crc, 
khn tnrong, rO dn dâu xir iS' dn do, không phân bit ngithi có hãnh vi tham 
nhing là ai, d cO du hiu ti phm phãi khâi t diêu tra vã cIA kt iun cO ti 
thI phãi truy t& xét xi'r". Tp trung xác minh, diêu tra lam rô hành vi tham 
nhüng, chim doat trong các vi an, vi vic có du hiu tham nhfing, sai phm 

ye kinh t; xi iS' kjp thai, dfrt dim các viii an cIA khâi t& diu tra. Chn chinh 
cong tác giám dnh, dinh giá tâi san, thu hi tài sAn tham nhüng; kip th&i ap 
ding các bin pháp kê biên, tm git1 tài sAn, phong toá tài khoAn và xü iS' tài sAn 
tham nhüng ngay trong qua trInh kiêm tra, thanh tra, kim toán, diu tra, truy t6, 
xét xr, thi hành an. 
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5. Dy mtnh cong the thông tin, tuyên truyén ye phát hin và xtr 1 tham 
nhüng; chü dng cung cp thông tin, cong khai kt qua phát hin, xir l các vi 
vic, vi an tham nhüng, các vi phm trong cong the phát hin, xir 1 tham nhing 
và kt qua x1r 1 dn can b, dãng viên, than dan, các co quan báo chi. Co co ch 
bào v, khen thithng xfrng dáng ngithi tich cvc  du tranh, t cáo hành vi tham 
nhüng, tiêu clrc; xü 1 nghiêm mci hãnh vi trü dip, trã thu ngu&i t cáo tham 
nhüng hoc lçii diing vic t cáo tham nhüng, tiêu crc d gay mAt doán kt ni 
b, vu khng, ham hi ngu&i khác, chng phá Dâng, Nhà nuóc và ch d. 

6. Tip tic kin toàn, nâng cao chAt krcing, hiu qua hot dng cüa Ban 
Chi do Trung uang v phOng, chng tham nhüng. Tang cuông phi hçip dng 
b, chat chë giUa các cci quan ni chinh vá cci quan thijc thi pháp lut trong cong 
the phOng, chng tham nhüng. Cüng c, kiin toàn t chüc b may, thng cuing 
giáo dic, nãng cao hiu lc, hiu qua hoat dng và quan h phi hçrp giüa các 
cci quan, don vj cO chirc näng phát hin, xr l tham nhüng, nhAt là cac cci quan 
chuyên trách chng tham nhüng; có cci ch khuyn khich, thu hut nhüng can b 
Co phAm chAt do durc, nAng 111c, tam huyt, trách nhim, ban lThh v cong tác tai 
các cci quan nay. Nghiên cu dê xuAt xây dijng mô hInh cci quan chuyên trách 

- - A P 1 I P A chong thain n}iung theo hu(mg tang tham quyen, trach nhiçm, bao dam tmh dcc 
1p trong thrc hin nhim vii phát hin, xi:r l tham nhüng; b sung ni dung 
phOng, chng tiêu circ vào chirc näng, nhim vii, quyn h?n  cüa Ban Chi dto 
Trung uong v phOng, chng tham nhting. 

7. CAp u, t chüc dáng các cAp có trách nhim ph bin, quán trit và t 
churc thirc hiên nghiêm tüc Kt lun nay. 

Ban Nii chInh Trung uung chU trI, phi hçip vi các cAp uS', t chüc dàng, 
cci quan, t churc có lien quan theo dOi, don dc, kim tra, dlnh  k5' báo cáo B 
ChInh trj, Ban Bi thu, Ban Chi dao  Trung ucing v phOng, chng tham nhüng 
kt qua thirc hin Kêt lun nay. 

Ncii  

- Các tinh ui', thành us', 
- Các ban dãng, ban can sir dâng, 

dàng doàn, dàng u trrc thuOc Trung irong, 
- Các dãng u' don vj sir nghip Trung ucmg, 
- Các dôn chI U5' viên 

Ban Chap hành Trung rnmg, 
- Các dông chi Thành viên Ban Chi dao 

Trung ucmg ye phông, chông tham nhüng, 
- Liru Van phông Trung irong Dãng. 



Dák Nóng, ngày 23 tháng 6 nám 2021 
VAN PHONG 

( 

TINH UY DAK NONG 
VAN PHONG 
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S44 -BS/VPTU 
Nainhãn:  
- Các dng chI TUV; 
- Các Dâng bQ trirc thuc TU; 
- Luu Van phông Tinh Uy. 

SAO LUC 

Lê Van Chin 
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