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I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2014 

1. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ƣơng Đảng xây dựng, ban hành 

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thƣ, Trƣởng Ban Chỉ đạo Trung 

ƣơng về phòng, chống tham nhũng tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung 

ƣơng ngày 23-01-2014; ban hành Kế hoạch tham mƣu, đôn đốc thực hiện Chƣơng 

trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị Kế hoạch, nội dung 

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng…  

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN 

Ban hành Chƣơng trình công tác năm 2014 của Ban Nội chính Trung ƣơng. 

Trình Ban Bí thƣ xem xét, quyết định về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp 

trách nhiệm trong hoạt động PCTN đối với cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội 

chính Trung ƣơng và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy. Gửi xin ý kiến một số cơ 

quan liên quan góp ý dự thảo Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thƣ, tiếp tục 

hoàn thiện, xin ý kiến 04 dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính 

Trung ƣơng với Đảng ủy Công an Trung ƣơng, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, ủy ban Kiểm tra Trung 

ƣơng. Tiếp tục triển khai xây dựng 04 dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội 

chính Trung ƣơng với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nƣớc, Ban cán sự đảng 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, các tỉnh 

ủy, thành ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 



Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổng kết 30 năm đổi mới (về 3 nội dung đƣợc 

phân công). Chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự 

thảo "Báo cáo nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đổi mới và 

hoàn thiện hệ thống tƣ pháp qua 30 năm đổi mới". Nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến 

góp ý về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân 

dân (sửa đổi), Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tòa án. 

Trao đổi, đề xuất hợp tác với Chƣơng trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam 

(UNDP) một số nội dung về pháp luật. 

Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, thăng quân hàm cấp tƣớng đối với 06 sỹ 

quan cao cấp trong quân đội; phát biểu ý kiến về Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát 

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trình Hội nghị 

Trung ƣơng 9 (khóa XI); góp ý dự thảo Báo cáo kết quả phối hợp giữa các cơ quan 

trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2013 (Tổng cục Chính trị - Bộ 

Quốc phòng); xây dựng kế hoạch làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn luật sƣ và 

Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam. 

Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chƣơng trình đẩy mạnh 

đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011- 2015 của 

Thành ủy Hà Nội; làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng và Bắc Kạn về 

công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cử cán bộ dự Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2013 của ban nội chính các tỉnh: Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Hải Dƣơng, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Long An, An Giang, Hậu Giang. 

Biên tập, phát hành Tạp chí Nội chính số 8; chuẩn bị nội dung Tạp chí Nội 

chính số 9 (tháng 3-2014); biên tập, xuất bản 169 tin, bài trên Trang thông tin điện 

tử tổng hợp. 

3. Công tác nội bộ 

Ban đã họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014. 

Hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của cá 

nhân, tập thể lãnh đạo Ban gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về xây 

dựng Đảng. Báo cáo Ban Tổ chức Trung ƣơng về tình hình sử dụng kinh phí đào 

tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức năm 2013. 



Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 09-QĐ/BNCTW của Ban Nội chính 

Trung ƣơng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc 

Ban, Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng ngành Nội chính 

Đảng; dự thảo Quy định bổ nhiệm cán bộ hàm cấp vụ, Quy chế nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn; làm việc với Ban Đối ngoại Trung ƣơng về việc chuẩn bị tổ chức 

đoàn đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc; thực hiện một số nội dung về công tác 

cán bộ và chính sách cán bộ. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính 

phủ năm 2013 cho 01 tập thể. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác tài chính, 

quản trị, công nghệ thông tin, bảo đảm phục vụ hoạt động của Ban và Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng về PCTN. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3-2014 

1. Tham mƣu chuẩn bị nội dung, chƣơng trình Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ 

đạo, cuộc họp Thƣờng trực Ban Chỉ đạo. 

2. Chuẩn bị tốt về nội dung, chƣơng trình để tổ chức Hội nghị toàn quốc về 

công tác PCTN bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

3. Trình Ban Bí thƣ 04 Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính 

Trung ƣơng với Đảng ủy Công an Trung ƣơng, Ban cán sự đảng Việr kiểm sát 

nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và ủy ban Kiểm tra 

Trung ƣơng. Tiếp tục xây dựng 03 quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng 

Kiểm toán Nhà nƣớc. Xây dựng kế hoạch, khảo sát tình hình tham nhũng, vi phạm 

pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng... Xây dựng Quy trình xác 

minh, xử lý thông tin, đơn thƣ tố cáo tiêu cực, tham nhũng. 

4. Tổ chức giao ban cụm 21 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh phía 

Nam; nắm tình hình công tác PCTN ở một số cơ quan, tổ chức ở Trung ƣơng và 

công tác nội chính và PCTN tại một số địa phƣơng. Tổ chức Hội thảo về 30 năm 

đổi mới hệ thống tƣ pháp; hoàn thành tổng kết 30 năm đổi mới theo 03 nội dung 

đƣợc phân công. 

5. Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Chỉ thị mới về giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trình Bộ Chính trị… Tổ chức làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn 

Luật sƣ Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam 



6. Tham dự và phát biểu ý kiến tại Phiên họp thẩm tra của ủy ban Tƣ pháp 

của Quốc hội đối với cáp dự án Luật: Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật 

tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Phát) lệnh xử lý vi phạm hành chính các 

hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án. 

7. Triển khai các đề án sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ năm 2014. 

8. Tham mƣu triển khai thực hiện Thông báo số 70-TB/VPTW ngày 21-2-

2014 của Văn phòng Trung ƣơng Đảng thông báo ý kiến kết luận của đồng chí 

Tổng Bí thƣ, Trƣởng Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về PCTN tại buổi làm việc với Ban 

Nội chính Trung ƣơng. 

9. Biên tập tin, bài, ảnh cho Tạp chí Nội chính và Trang Thông tin điện tử 

tổng hợp; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng 

lịch sử Điện Biên Phủ và năm Dân vận 2014. 

10. Hoàn thiện Quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; triển khai công tác 

thi đua - khen thƣởng năm 2014 trong Ban và trong ngành nội chính; triển khai 

một số nội dung công tác thƣờng xuyên về hành chính, quản trị, tài vụ, công nghệ 

thông tin./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Tổng Bí thƣ-TBCĐ (để b/c),                                             

- Đ/c Thƣờng trực Ban Bí thƣ (để b/c),                                      

- Văn phòng Trung ƣơng Đảng, 

- Văn phòng Tổng Bí thƣ,                                                                      

- BanNCTW: TB, các PTB,  

                       các Vụ, Tạp chí, VP,                                             

- Lƣu: VT.                                                                                            

 


