
T/M BAN THIY(NG VIJ 
HLT THIJONG TR1JC 

Diu Kré 

TINH UY DAK NONG BANG CONG  SAN VIT NAM 

S -CV/TU Dk NOng, ngày.Jj tháng 7 nám 2021 

V/v thztc hiên KIt luän so 05-KL/TW, 
ngày 03/6/202 1 cza Ban BI thu- 

KInh gzi: - Các ban dãng Tinhüy, ban can sv dãng, dàng doàn; 
- Các huyn üy, thành Uy, dáng üy trrc thuc Tinh üy. 

Nh&m trin khai thirc hin t& Chi thj s 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 ci1a B 
ChInh trj v "tang ctthng sr lânh do cüa Dâng di vói Cong tác phát hin, xi:r I 
vi vic, vii an tham nhüng" và Kt 1un s 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 cüa Ban 
BI thu v& tip tuc thirc hiên Chi thj s 50-CT/TW cüa B ChInh trj trong cOng tác 
phát hiên, xir 1 vi vic, v11 an tham nhüng (Kit 1un s 05-KL/TW), gop phn 
thirc hin thng lçii mic tiêu ngän chn, dy lüi tham nhUng, tiêu circ trên dja bàn 
tinh trong thii gian tii, Thi.r&ng trrc Tinh üy có kin chi do nhu sau: 

1. Yêu cu các ban dãng Tinh üy, ban can sir dâng, dãng doàn, các huyn üy, 
thânh üy, dãng üy trirc thuc Tinh üy th chirc ph bin, quán trit và thijc hin 
nghiêm Kêt 1un so 05-KL/TW. 

2. Giao Ban Ni chInh Tinh üy chü trI, phi hçip vri các cci quan lien quan 
theo dôi, dOn dc, kim tra vic thrc hin, djnh kS'  báo cáo kt qua cho Thithng 
truc Tinh üy. 

(Gt'ri kern theo Kit lun so' 05-KL/TW) 

Nh.n duçic Cong van nay, d nghj các Ca quan, dan vi nghiêm tüc trin khai 
thrc hin. 

Nai nhân: 
- Nhu kinh gCri, 
- Thung trirc Tinh üy (b/c), 
- Ban NÔi chInh Tinh üy, 
- Liru Van phông Tinh üy (TH, D). 



:iij.iJ. 
Co uuan: Ian B thu 

BAN CHAP HANH TRUNG UONG I' BANG CQNG SAN \TIET NAM  

S 05-KL/TW Ha N5i, ngày 03 tháng 6 nô.rn 2021 

KET LU4N 
COA BAN BI THLr 

v tip ttic thrc hin Chi thj s6 50-CT/TW 
cüa B ChInh trj trong cong tác phát hin, 

I vii vic, vii an tham nhung 

Ti phiên hçp ngày 20/4/2021, sau khi nghe báo cáo két qua 5 nàrn thc 
hiên Chi thj s 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 ci1a B Chinh trj v "tang cuàTlg slj 
1nh do cCza Bang di v&i cong tác phát hin, xr 1 vi vic, vii an tham nhUng" 
(g9i tt là Chi th 50) Va kin cia các ca quan lien quan, Ban Bi thtr kt 1un: 

Närn nãm qua, các cap ui', to chrc dãng cia lãnh do, chido thc hin 
nghiCm tic, ding b, hiu qua Chi thj 50, gop phn quan tr9ng, t?o  chuyán bi&n 
tich cc trong cong tác phOrig, chng tham nhüng vâ phá't hin, xCr 1 các vi 
viêc, vu an tham nhüng. Vai tró, trách nhim cia ngithi d(rng du cp us', th 
chi:rc dtng, chinh quy&n, ca quan, don vj trong cong tác phông, chng tham 
nhting tCrng buic ducc k.h.ng djnh và phát huy. Th ch, pháp 1ut v phOng, 
ehong tharn nhüng, phát hin, th l tham nhflng ngày càng hoàn thin. COng tác 
kiêrn tra, giám sat. thanh tra, kim án dirçc tAng cumg, kjp th&i phá.t hin và 
xCr 1 nghiêrn minh cáo hãnh vi tham nhüng. Cong tác diêu tra, truy th, xét xr 

các vii an, xCr l' các vi vic tharn nhüng ducc chi do quyt Iit, rO dn dâu xir 

]? dn do, khOng có vüng cm, khOng Co ngoi l; nhiu vv vic, v an tharn 
nhUng, sai pham kinh t dc bit nghiêm tr9ng, phüc tp cia duqc xü l dirt 
dim, nghiêm khc, dung pháp 1ut, CO tác diing giáo dc, cành tinh, cânh báo, 
ran de, phOng ngra. Thu hi tài san tham nhUng có chuyn bin tIch crc. Cong 
tác thông tin, tuyên truyn v phát hin, xcr 1 tham .nhüng duqc dy rnnh, cO 
nhiu dOi m&i. T chirc b may, dci ng.cán b lam nhim v phOng, chng 
tharn nhüng duqc cüng c& kin toãn, ho?t dng hiu 1rc, hiu qua. Hcrp tác 
quc t trong phát hin, xir 1' tham nhüng duqc tang cu&ng, m& rng. 

Nn&ng kt qua dt &rcic nêu 1.rên dã khng dnht1nh dcing dn, kip  thai cüa 
Chi llij 50, thirc sir di vào cuc sang, t?o  bu&c dt pM trong cong tác phông, chOng 

tham nhthg, gop phan kiêm chê, ngãn chn, day lüi tham nhüng, giC vng on djnh 

chinh trj, phát triên kinh tê - xã hi, cing c6 nim tin cia nhãn dmn d& vâi Bang, 

Nhâ nucc. 



Tuy nhiên, so vài you cu cUa cong tác du tranh phông, ch6ng tharn 
nhCing, vic trin khai thic hin mt s chü tnrcmg, giâi pháp trong Chi thj 50 

vn con han chO, hu qua thâp KOt qua phat hien, xu ly thani nhüng chua phari 

ánh dung thixc trng tmnh hinh tham nhüng, nhát Ia a dia  phucxng, ccx sa, tharn 

nhflng trOn môt s 1mb we, da bàn vn con din biOn phuc tap, nghiOm trong, 

biu hiOn ngày càng tinh vi; các hành vi. nhfing nhiu,.tiOu crc, gay phin ha cho 

ngum dan, doanh nghip cOn ph bin, gay brc xác trong xâ hi Tham nhing 

vn là m,t trongnhhig nguy ccx de do six tn vong cüa Dâng và ch&d. 

Dê tiOp tuc nâng cao luOu qua viêc thuc hiOn Chi thi 50 ye cong tac phat 

hin, xü IS'  vi vic, vián tham nhng th&i gian t&i, gop phãn thc hin rniic tiêu 

ngn chãn, day hii tharn nhüng, tiOu cue; an 31 thu yOu cu các c.p uS', tO chuc 

dãng tp trung Iâh do, chidao thc hin tht mts ni dung sau: 
&-' N 

1. Nãng cao han nUa vai tth, trách nhim cia ngix&i &Trng dâu cap uS', tO 
chrc dãng, chmnh quy&n, doãn th, ccx quan, dja phuang, dcrn vj trong côngtác phât 

hin, xr iS' tharh nhüng. Ngu&i dñng dAu phài luôn. guong mu1 quytt 1it, riói di 

dOi v&i lam, tnrc tip 1h do, chi do, chü dng phâng ngra tharn nhng, kp 

th&i phat hiOn, xu IS'  theo thm quyn hoc ki&i nghj xu iS' nghiOm minh cac vu 
vic tharnnhfing trong t chirc, ccx quan, dcm vj, dja phtrong mirth. T.g ctr&ng 
kim tra, thanh. tra vic thirc hin trách nhim ci1a ngthi di'rng ctu trong phOng, 
ch6ng tham nhiing, tiOu crc; xit IS'  nghiOm ngtthi• dirng 'd&u khOng chti dng lãnh 
4o, chi dao thi,rc bin vic phát hin, xCr IS'  tham nhüng, cO các hành vi bao che, 
ngAn can vic phát hin, xü IS'  tham tihiing, tiCu cvc; klp th&i xr iS' can bt Inh 
do, qtiãniS' khi co biti. hin tham. nhüng, tiu cvc. 

2 Tip tiic rà soát, xây dung, hoàn thin ccx ch& pháp Iut phát hin, 
xr IS'  tham nh3ng, bao dam dOng b, kha tin Khân twang xây drng, ban hanh 
van ban pháp 1ut huOng dn áp dting quy djnh dia B Iut Hinh s,r v các ti 
tham nhUng, krnh t các van ban bucmg dn tin bành Lut PhOng, chông thani 
nhng, Luât Giam dinh ti' pháp (sCra dôi, bô sung näm 2020), si.ra dii, b sung 
Luât Thanh tra Uy ban Thuang vv Quc hi tang cu'ang glal thich phap Iuât, 
doug then chi dao cac ccx quart cua Quc 1i thng cuang ph6i hop var cac ccx 
quan chi'rc nãng kip then thao g kho khãn, vuang mac, tao su thông nhât cac 
trong áp ding vã thi hành pháp lut. 

3. Tip ti,ic, nãng cao han .nfa hiu qua phát hin, .xr iS' tharn. nhflng, tiOu 
crc; tang cu&ng kim tra, giam sat, thanh tra, kim toán. các iliTh vrc d xãy ra 

tham nhüng, tiOu c1rc; kim soát tãi san, thu nhp cia can bô, cong chüc, viên 

chi'rc;  giài quy& khi&i ni, tö cáo, xir iS' t6 giác, tin báo ti phm; kin nghj kh&i 



t kjp thxi khi phát hin tham nhcing; xU 1? dirt dim nhüng van dê tn dçng kéo 
'dài, gay birc xüc trong can b, dáng viên và nhãn dan. 

Nãig cao hiu qua cong tác tr kim tra, phát hin, xi'r 1' tham nhüng, tiêu 
erc trong ni b; nai nâo có nhiu thông tin phân áñh. v tham nhüng, tiêu cue 
nhi.mg khOng chü dng tij kim tra d phát hiiihoc phát hin nhtmg không xà 
I, xt'r 1 nuong nh thI cap us', ngithi dirng dku ca quan, dan vj, clja phuong do 
chju trách nhim và phài bj xir 1 nghiêm theo quy 4jnh çia Dãng, ph.p ]ut 
Nhâ nuóc. Tang cu&ng ki&n tra, giám sat di vâi các ca quan, dcm vi có nhim 
vu true tip phát hin, xi1r 1 vii vic, vi an tham nhüng; chn chinh, xà I kjp 
th&i, nghiôrn mirth vi ph.m trong thrc thi nhim vi cüa các cá nhãn, ca quan, 
don vj nay. D cao vai trè và nãng cao hiu qua hoot ding giáni sat cüa Qu& 
hi, Hi dông nhân dan, ban Mt trn To quc, các doãn th& trong cong tác 
phát hin và xir 1? tham nhüng. 

Các cci quan chrc nãng trong qua trInh kim tra, giám sat, thanh tra, kiEm 

toán, thi hànli an, n&1 phát hin du hiu pham ti phâi kjp thôi chuyn h sa vii 
vic dn ca quan di&u tra d thi 1, diu tra, xir 1' theo pháp 1ut, không chy 

thic qua trinh kim tra, thanh tra, kim toán, thi hãnh an. Nu phát hin vi phn 
1in quan dn can b thuc din B Chinh trj, Ban BI thu. quãn I phài báo ca/ 
ngay cho Thu&ng trirc Ban Chi do Trung uang v phông, chng tham nhüng 

d kjp th&i clii do xCr 1y'; ding th&i chuyn h sa, tâi Iiu lien quan dn U' b4n 

Kim tra Trung ucmg xern xét xü 1' theo quy dnh cfia Dãng. US' ban Kim ta 

Trung uang ki&n tra, xir iS' kp th&i, nghiêm minh cáe t chirc dng, dáng vin 
cO dâu hiu vi phm trong các vi vic, vi an thuc din Ban Chi dao Truijg 
uang ye phàng, chng tham nhting theo döi, clii. do. 

4. Tp trung chi do dy nhanh tin d, th IS' dirt di&m các vi an, vi viêc 
tham nhüng, sai pham kinh tã nghiêm trçng, phrc tp v&i quan dim; "Tich crc, 

th.n trucrng, rO dn dôu xr IS'  dn do, không phân bit ngäi eó hânh vi thain 

nhflng là ai, dä có du hiu ti pham phâi kh&i t diEu tra và dã kt .1un cO ti 

thi phái truy t& xét xi?'. Ip trung xác minh, di&u tra lam rö hành vi tharn 
nhüng, ch18m dot trong các vi an, Vp vic có du hiu tham nhflng, sal pham 

v kinh t; xCr IS'  kjp th&i, dCrt dim các vp an dã khâi t6, diu tra. Chn chinh 
cong tic giám djIth, djnh giá tài san, thu hM tãi san tham nh'iing; kjp thM ap 
diuig the bin phàp ké biên, trn giU tâi san, phong toà tài khoán và xCr IS' tâi sari 
tham nhüng ngay trong qua trmnh kim tra, thanh tra, kim toán, diu tra, truy t6, 

xét xir, thi hânh an. 



5. D&y m?nh  cong tao thông tin, tuyên truyên ye phát hin vã xCr 1 tharn 
nhfing; chü dtng cung cp thông tin, cong khai kt qua phát hin, xir l cáo vi 

vic, vi an tham nhiThg, cáo vi ph?m trong cOng tac phát hin, xiir l? tham nhing 
và kt qua th 1 dn can b dãng viên, th d, các cci quan báo chi. Co ca ch 
bâo v, khen thu&ng xüng clang ngu&i tich circ du trarth, t cáo hành vi tharn 
nhüng, tiêu cvc;  xü l nghiêm m.i hnh vi tri dp, trã thu ngtthi t6 cáo tham 

nhüng boc lcti d1ng vic t cáo thani nhüng, tiêu crc d gay mt doàn kt ni 
bi, vu khng, ham h?i  ngu&ikhác, chcng phá Dâng, Nh rnr&c và ch d. 

6. Tip tiic kin toãn, nãng cao chit lucmg, hiu qua hot dng cüa Ban 
Chi d3o Trung umig v phOng, cbng tham nhüng. Tang cithng pMi hcrp ding 
bô, cht cb gifla cáo c quan ni chinh và ca quan thc thi pháp iut trong cong 
tao phàng, ch6ng thain nhüng. Crng c, kin toàn to chc b may, tang ctthng 
giáo dic, nang cao hiu lc, hiu qua hot dng và quan h phi hcrp gicia cáo 
cci quan, dcm vi có chirc nAng phát hin, xr l tham nhüng, nh.t là các c quan 
chuyên trách ch6ng tham nhüng; Co c ch& khuyn khich. thu hut nhüng can b 
cO phrn ch.t do dc, nang 1rc, tam huyt, trách nhirn, bánlinh v Cong tác t?i 
cáo ca quan nay. Nghin. cIru d& xut xáy drng mô hInh ciy quan chuyên trách 
chng tham nhüng theo hithng tang. thm quyn, trách nhim, báo dam tinE dc 
1p trong thi1ic hin nhim vi phát hin, xü 1 tham nhiing; b sung ni dung 
phOng, chng tiêu circ vào chirc nang, nhim vii quyn h?n  cüa Ban Clii do 
Trung uorig v phông, ch6ng tham nhiing. 

7. Cp ui', t6  chtcdãng cáo cp có trách nhim pjin, quán tit va th 
chc thuc hin ng.hiêm  tic Kt lun nay. — 

Ban Ni chinE Trung ucrng chÜ tn, phi hçp vâi các cp u, tt chirc clang, 

ca quan, t chirc có lien quan thco döi, don &c, kim tra, djnh k5' báo cáo B 
ChInh tn, Ban Bi thtr, Ban Chi dao Trung lxccng v phOng, ch6ng tham nhüng 
kt qua thirc hin K& lun nay. 

Noi nhán: TIM BAN Bf THU 
-Cáctnhu,thànhu), 
- Các ban dáng ban can v dàng, S .. A 

dàng doàn, clang u trIc thu'cTrung tiong, 
- Cáo clang ti) dcm vj s,r ngliip Tnrng uang, (/0/ ) 
- Các dn clii U5'  viên ( U- HANH 

Ban Chap hành Trung uong, 
- Cáo ding clii Thânh vin Ban Clii dao 

Trung iwng v phông, chông tharn nhflng, 
- Liru Van phông Trung rang Dáng. 's .........•o Van Thuoiig 
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