
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÁC ÁI    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

    Số:          /UBND-TH            Bác Ái, ngày        tháng       năm  2021 

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

50-CT/TW của Bộ Chính trị 

trong công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng.  

 

 

 

                             Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN, các Hội đoàn thể huyện; 

- Các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

                            

 Thực hiện Kế hoạch số 5772/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã nêu cao tinh thần gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với 

làm, chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống 

tham nhũng nói chung; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng 

nói riêng đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả. Trong đó: 

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý 

tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, các lĩnh vực dễ xảy ra tham 

nhũng, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; 

nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực 

trong nội bộ. 

2. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và UBND các xã 

tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống 

tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

3. Thanh tra huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án 

nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội theo 

quy định hiện hành. 

4. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; công 



tác tổ chức, cán bộ; việc sắp xếp lại bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, 

kinh nghiệm trong cơ quan thanh tra, kiểm tra. 

5. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường vai trò, trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân trong việc phát 

hiện tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng; đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ 

người tố cáo theo quy định của pháp luật. 

6. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã định kỳ thực hiện chế độ thông tin 

báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng gửi về Ủy ban nhân dân huyện 

(thông qua Thanh tra huyện) để tham mưu báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 5772/KH-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh) 

 
 
Nơi nhận: 

CHỦ TỊCH 

- Như trên; 
- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;  
- Lưu: VPUB (LĐ,VT).Tiến 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hồ Xuân Ninh 
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