
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-  r  ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

BAN NỌI CHINH / / à  Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng 
từ khi idện toàn Ban Chỉđạo TW về PCTN theo Kết luận số 21-KL/TW, 

ngày 25-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) đến nay

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XI) ngày 25-5-2012, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do đồng chí 
Tổng Bí thư làm Trưởng ban với thành phần được mở rộng để chỉ đạo toàn 
diện hơn công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), đồng thời ban hành 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ 
công tác của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiều 
công việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao như: Ban hành Quy chế 
làm việc; phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành chương 
trình công tác trọng tâm hằng năm; chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương - Cơ 
quan Thường trực của Ban Chỉ đạo khẩn trương kiện toàn tổ chức, tham mưu 
Ban Chỉ đạo triển khai công việc, trong đó có việc đôn đốc thành lập và 
hướng dẫn hoạt động các ban nội chính tỉnh, thành ủy - cơ quan tham mưu 
cho cấp ủy địa phương về công tác nội chính và PCTN v.v...

Có thể nói rằng, từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ 
lực, cố gắng trong chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc cồng tác PCTN và đã 
đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với 
công tác PCTN.

I. MỘT SỐ KÉT QUẢ NỔI BẬT CỒNG TÁC PCTN
1. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Ban 

Chỉ đạo. Trong 03 năm 2013, 2014 và 2015, Ban Chỉ đạo đã thành lập 25 
Đoàn công tác do các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn 
tiến hành kiếm tra, giám sát, đôn đốc tại 15 Đảng ủy, Ban cán sự đảng bộ, 
ngành Trung ương(1) và 29 ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc 
Trung ương(2). Nội dung kiểm tra, giám sát, đôn đốc tập trung vào sự lãnh

(1) Đảng ủy Công an Trung ương; các Ban cán sự đảng: VKSNDTC, TANDTC, Thanh tra Chính phủ, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ 
Giao thông Vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng.

(2Ư ác Thành ủy: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, cần Thơ, Đà Nang; các Tỉnh ủy: Hải Dương, 
Hưng Yên, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bình Thuận, An Giang, Cà Mau, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà
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đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đối với việc 
thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tình 
hình, kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc 
xây dựng, thực hiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa 
phương; việc phát hiện, xử lý tham nhũng nói chung và việc thanh tra vụ 
việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ 
việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc, các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã 
kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo TW về PCTN và các cấp ủy, tổ chức 
đảng được kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo xử lý, khắc phục những hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát 
hiện, xử lý tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Đồng thời 
đã rút ra những vấn đề tiếp tục hoàn thiện về phương thức và nội dung lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc thực hiện các giải pháp 
phòng ngừa tham nhũng, việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; 
kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng 
ngừa tham nhũng, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án tham nhũng; từ đó chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong 
nội bộ và trên lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành, trong phạm vi quản 
lý của địa phương; kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, 
xử lý tham nhũng, nhất là đối với một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa một số 
vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung 
ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý (mục 2.1 dưới đây); 
đồng thời chỉ đạo triển khai việc rà soát tổng thể các kết luận thanh tra kinh tế 
- xã hội từ năm 2011 đến năm 2014 để phát hiện, chuyển các vụ việc có dấu 
hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật(3) v.v..., đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ 
nét trong công tác PCTN, được dư luận xã hội đồng tình, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay”.

2. Ban Chỉ đạo đã chọn những việc, những khâu khó khăn, vướng 
mắc trong công tác PCTN để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, những lĩnh vực 
trọng tâm để chỉ đạo, kiếm tra, giám sát, đôn đốc

Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, 
Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Kiên Giang.

(3)Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BNCTV/, ngày 16-4-2015; các tỉnh 
ủy, thành ủy đang khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo trong Phiên họp thứ 9.
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2.1. Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
điểu tra, xử lỷ các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm:

Thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có nhiều cố gắng trong 
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, tiến độ điều tra, 
xử lý một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp còn chậm, kéo dài qua 
nhiều năm, chưa dứt điểm, có vụ có biểu hiện xử lý chưa nghiêm, làm dư 
luận phân tâm. Đe khắc phục hạn chế nêu trên, tại Phiên họp thứ 3 của Ban 
Chỉ đạo đã thống nhất đưa 08 vụ án và 02 vụ việc tham nhũng và kinh tế có 
dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào 
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, tập trung chỉ đạo xử lý, không để kéo dài gây hoài 
nghi trong dư luận xã hội(4). Tại Phiên họp thứ 4 và thứ 5 của Ban Chỉ đạo đã 
quyết định bổ sung 06 vụ án và 04 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo(5) * * * 9, nâng tổng số vụ án, vụ việc được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo là 14 vụ án và 06 vụ việc. Trong 06 vụ việc, Cơ quan điều tra đã khởi 
tố 02 vụ án, nên tổng số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

(4) (1) Vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra 
tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam; (2) Vụ án Huỳnh Thị Huyền 
Như cùng đồng phạm lừa đào chiếm đoạt tài sản và tham nhũng xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Công 
thương Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; (3) Vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm, Tham ô tài sản 
và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinalines; 
(4) Vụ án Vũ Việt Hùng cùng đồng phạm nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các 
tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk - 
Đắk Nông và Ngân hàng TMCP Phương Đông; (5) Vụ án Dương Thanh Cường cùng đồng phạm lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân 
hàng NN&PTNT Chi nhánh 6 và Chi nhánh Bỉnh Chánh TP. Hồ Chí Minh; (6) Vụ án Nguyễn Đức Kiên và 
đồng phạm, cố ý làm trái các qui định cùa Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và trốn thuế; (7) Vụ án Lâm Ngọc Khuân, Giám đốc Công ty 
Phương Nam tại Sóc Trăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (8) Vụ án Phạm Thị Bích Lương cùng đồng phạm, 
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Liên doanh Liíepro Việt Nam và Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Hà Nội; (9) Vụ việc sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Xăng dầu 
Petrolimex (PG Bank); (10) Vụ việc sai phạm tại Công ty dịch vụ Agribank.

(5) (1) Vụ án buôn lậu và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH một thành 
viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; (2) vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công
nghệ Sài Gòn; (3) vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, 
xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 7, TPHCM; (4) vụ án cố 
ý làm trái các quy định của Nhà nưó'c về quản lý kinh tể gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trạm kiểm 
tra tải trọng xe Dầu Giây; (5) vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại 
Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam; (6) vụ án đưa hối lộ 
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Tổng Công ty xây dựng đưòng thủy 
Việt Nam; (7) vụ việc cổ ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ và Phòng giao dịch Bắc Ninh, Sở giao dịch 1, Ngân hàng
Phát triển Việt Nam; (8) vụ việc sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty
Hàng hải Việt Nam (theo Kết luận thanh tra số 864/KL-TTCP ngày 12-4-2012 của Thanh tra Chính phủ);
(9) vụ việc sai phạm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Tây Sài Gòn (theo 
Kết luận thanh tra số 3096/KL-TTCP ngày 18-11-2011 của Thanh tra Chính phủ); (10) vụ việc sai phạm 
trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà (theo Kết luận số 343/KL-TTCP ngày 23-2- 
2012 của Thanh tra Chính phủ).
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mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 5 là 16 vụ án và 04 vụ 
việc. Trong số 16 vụ án này, có 02 vụ án cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 
09 vụ án thành phần (trong đó 01 vụ(ố) chia thành 02 vụ thành phần, 01 vụ(7) 
chia thành 07 vụ thành phần) và có 01 vụ án(8) Hội đồng xét xử sơ thẩm đã 
khởi tố thêm 02 vụ tạo thành 03 vụ thành phần; nâng tổng số vụ án đã khởi tố 
điều tra là 25 vụ/244 bị can; nhập 01 vụ-9), còn lại 24 vụ/244 bị can.

Tại Cuộc họp ngày 31-3-2015, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất 
đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 05 vụ án6 7 8 9 (10) và 02 vụ việc(11) do 
các vụ việc, vụ án này đã được giải quyết theo quy định của pháp luật(12). Tại 
Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo (ngày 25-4-2015) đã thống nhât bổ sung vụ 
án Hà Văn Thắm và đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay 
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại 
Dương (Oceanbank) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tại Phiên họp 
thứ 8, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo 01 vụ án thành phần thuộc vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm(13) do đã 
kết thúc quá trình xử lý theo quy định của pháp luật và đưa vào diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo 04 vụ án mới. Như vậy, đến nay tổng số vụ án, vụ việc 
thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là 19 vụ án (trong đó có 02 vụ 
chia thành 06 vụ thành phần(14)'(15), tổng cộng là 23 vụ án) và 02 vụ việc. 
Tính từ ngày đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đến ngày 30-9-2015, 
đã xét xử sơ thẩm 10 vụ/118 bị cáo, tuyên phạt 07 bị cáo với 08 án tử hình; 09 
bị cáo tù chung thân; 01 bị cáo tù 30 năm; 97 bị cáo tù có thời hạn từ 02 năm 
đến 22 năm; 02 bị cáo phạt tù cho hưởng án treo; tạm đình chỉ xét xử 01 bị 
cáo; đã xét xử phúc thẩm 09 vụ/85 bị cáo, tuyên phạt 05 bị cáo từ hình; 10 bị

(6) Vụ Dương Chí Dũng và đồng phạm.
(7) Vụ Vũ Quốc Hảo và đồng phạm.
(8) Vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.
(9) Nhập vụ thứ 6 vào vụ thứ 5 trong vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm.
(10) Bao gồm: (1) Vụ án Vũ Việt Hùng và đồng phạm; (2)&(3) Hai vụ án thành phần trong vụ án 

Dương Chí Dũng và đồng phạm gồm: Vụ án 1: "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà 
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Vụ án 2: 
Trần Hải Sơn và đồng phạm "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines); 
(4)&(5) Hai vụ án thành phần trong vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm gồm: Vụ án 1: vụ án Nguyễn 
Phước Chánh, Nguyễn Hữu Mãng "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH 
Vận tải Dương Hoàng Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Phương Thảo; Vụ án 2: vụ 
án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty c ổ  phần Cát Long Hải, Công ty 
cho thuê tài chính II - ALCII.

(11) Bao gồm: (1) Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex; (2) Kết luận thanh tra số 
864/KL-TTCP ngày 12-4-2012 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản 
lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

(12) Thông báo sổ 109-TB/BCĐTW, ngày 16-4-2015 về việc thông báo Kết luận cùa đồng chí Tổng Bí 
thư, Trường Ban Chỉ đạo về việc bổ sung, đưa ra một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xừ lý.

(13) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra 
tại Công ty vận tải biển Thanh Hải.

(14) Vụ Vũ Quốc Hảo và đồng phạm chia thành 03 vụ thành phần.
(15) Vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm chia thành 03 vụ thành phần.
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cáo tù chung thân; 01 bị cáo tù có thời hạn 30 năm; 66 bị cáo tù có thời hạn từ 
02 năm đến 20 năm và 03 bị cáo phạt tù cho hưởng án treo.

Ban Chỉ đạo cũng đã quyết định đưa 15 vụ án, 05 vụ việc vào diện Ban 
Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc xử lý; 40 vụ án, vụ việc vào diện 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, xử lý. Tại Cuộc họp ngày 
31-3-2015, Thường trực Ban Chỉ đạo đã quyết định bổ sung 07 vụ án vào 
diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; bổ sung 53 vụ án, vụ việc 
vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; thống nhất đưa 05 vụ án, 02 vụ việc 
ra khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; đưa 17 vụ án, 07 
vụ việc ra khỏi diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, do các vụ việc, vụ án này 
đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tại Phiên họp 
thứ 8, Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 07 vụ án thuộc diện Ban Nội chính 
Trung ương theo dõi, đôn đốc; 32 vụ án, 59 vụ việc thuộc diện tỉnh uỷ, thành 
uỷ chỉ đạo xử lý. Như vậy, đến nay Ban Nội chính Trung ương đang theo dõi, 
đôn đốc việc xử lý 24 vụ án, 03 vụ việc(16) 17; các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử 
lý 73 vụ án, 87 vụ việc(17l

Sau khi được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính 
Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, các vụ 
án, vụ việc này đã được theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đấy nhanh tiến độ xử lý. Các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc được khẩn trương điều tra làm rõ và đưa ra xét xử nghiêm 
minh, theo đúng quy định của pháp luật được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh 
giá cao quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của Ban 
Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 
và các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác PCTN; có tác động tích cực 
đến công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và răn đe, ngăn ngừa tham nhũng.

(16) Tính từ ngày đưa vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đến ngày 31-8-2015, đã xét 
xử sơ thẩm 12 vụ/ 43 bị cáo, tuyên phạt 32 bị cáo tù có thời hạn từ 18 tháng đến dưói 20 năm; 01 bị cáo 
tù có thời hạn 20 năm; 09 bị cáo tù cho hưởng án treo; không phạm tội 01 bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm 
đang thụ lý chuẩn bị đưa ra xét xử 02 vụ/05 bị cáo. Tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử phúc thẩm 05 vụ/ 10 
bị cáo, tuyên phạt 04 bị cáo tù có thòi hạn tù’ 2 năm đến 10 năm; 01 bị cáo tù cho hưởng án treo; Hủy án 
để điều tra, xét xử lại 03 vụ/05 bị cáo; Hủy một phần án sơ thẩm để điều tra xét xử lại 01 bị cáo. TAND 
tối cao đã xét xử giám đốc thẩm, hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại đối vói 03 vụ/15 bị cáo. Trong đó, 
đã xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm 02 vụ/09 bị cáo, tuyên phạt tù có thòi hạn từ 05 năm đến 15 năm 09 bị 
cáo. Có 02 vụ án/20 bị cáo có kháng cáo, kháng nghị, hiện đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm.

(17) Tính từ ngày đưa vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý đến ngày 31-8-2015, đã xét xử sơ thẩm 
14 vụ/49 bị cáo, tuyên phạt: tù có thời hạn từ 09 tháng đến 13 năm 35 bị cáo; tù có thời hạn 20 năm 01 bị 
cáo; tù có thời hạn 26 năm 01 bị cáo; phạt tù cho hưởng án treo 09 bị cáo; miễn hình phạt 02 bị cáo; 
không phạm tội 01 bị cáo. Tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử 06 vụ/15 bị cáo, tuyên phạt: tù có thời hạn từ 
36 tháng đến 17 năm 11 bị cáo (trong đó có 01 bị cáo bị hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại về 01 tội 
danh); hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại đối với 03 vụ/05 bị cáo. Xét xử Giám đốc thẩm hủy án để 
điều tra, truy tố xét xử lại 02 vụ/07 bị cáo. Trong đó, đã xét xử sơ thẩm 01 vụ/02 bị cáo, tuyên phạt tù có 
thòi hạn từ 03 năm đến 05 năm 02 bị cáo. Xét xử sơ thẩm sau phúc thẩm hủy một phần án sơ thẩm để 
điều tra, truy tố, xét xử lại 01 vụ/01 bị cáo, tuyên phạt 01 bị cáo 03 năm tù. Tòa án đang thụ lý 01 vụ/05 
bị can.
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2.2. Chỉ đạo việc cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật:
Việc cho hưởng án treo trong một số vụ án tham nhũng lâu nay là vấn 

đề mà dư luận xã hội và các cơ quan chức năng rất quan tâm. Theo đó, Ban 
Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, nhất là sau khi có ý kiến kết luận của đồng chí 
Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, Hội 
đằng Thấm phản Tòa án nhân dân toi cao đã ban hành Nghị quyết so 
01 /2013/NQ-HĐTP, ngày 06-11-2013 hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật 
hình sự về án treo, theo hướng quy định chặt chẽ các điêu kiện cho bị cảo 
được hưởng án treo, nhất là đoi với các tội phạm về chức vụ. Đồng thời quy 
định “Không được xử phạt tủ nhưng cho hưởng án treo đổi với các tội phạm 
mà dư luận xã hội lên án, đặc biệt là các tội phạm về chức vụ, đế phục vụ dắc 
lực cho công cuộc đấu tranh phòng, chong tội phạm nói chung và PCTN nói 
riêng”. Nghị quyết trên đã thể hiện rõ thái độ kiên quyết của các cơ quan bảo 
vệ pháp luật nói riêng, của Đảng, Nhà nước trong việc xử lý nghiêm các vụ 
án tham nhũng, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ. Sau khi Nghị quyết số 
01/2013/NQ-HĐTP được ban hành, tỷ lệ án treo đã giảm đáng kể (năm 2014 
chỉ còn 21,3% so với 31,2% của năm 2013); riêng các vụ án thuộc diện Ban 
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã xét xử sơ thẩm 10 vụ/118 bị cáo, chỉ có 02 bị 
cáo bị phạt tù có thời hạn được hưởng án treo.

2.3. Chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp
Công tác giám định tư pháp có vai trò rất quan trọng trong việc giúp 

các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh tội phạm, làm rõ các tình tiết trong 
vụ án, xác định hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Tuy nhiên, thời gian qua, 
công tác giám định tư pháp nói chung, trong đó có giám định tư pháp trong 
các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao 
thông vận tải v.v... còn nhiều khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Vì vậy, Ban 
Chỉ đạo đã xác định đây là một trong những khâu cần tập trung chỉ đạo tháo 
gỡ. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương - Cơ 
quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã tổ chức nghiên cứu, kiến nghị các giải 
pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp đối với các vụ 
án tham nhũng, kinh tế. Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ đạo, Ban 
Nội chính Trung ương đã tích cực đôn đốc Ban cán sự đảng các bộ, ngành chỉ 
đạo các đơn vị chức năng sớm thực hiện kết luận giám định theo trưng cầu 
của cơ quan điều tra, phục vụ xử lý một số vụ án tham nhũng. Đồng chí Phó 
Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, 
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện “Đe án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các quy định của Luật 
giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhất là việc lập, công
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bố danh sách tổ chức và người giám định tư pháp theo vụ việc; việc thanh, 
quyết toán chi phí giám định, giúp cho việc trưng cầu giám định phục vụ xác 
minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được 
thuận lợi hơn; tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tại một số bộ, ngành, địa phương để 
nắm bắt, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những tồn 
tại trong hoạt động giám định tư pháp, nâng cao chất lượng công tác giám 
định tư pháp, trong đó có giám định tư pháp phục vụ công tác PCTN.

2.4. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng:
Thu hồi tài sản tham nhũng và tịch thu tài sản do tham nhũng mà có là 

hoạt động quan trọng trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, 
việc thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian qua đạt hiệu quả thấp; theo 
báo cáo ước tính của cơ quan chức năng, năm 2013 tỉ lệ số tiền, tài sản tham 
nhũng được thu hồi chỉ đạt chưa đến 10%; năm 2014 cũng chỉ đạt trên 22%.

Qua khảo sát, nghiên cứu cho thấy việc thu hồi tài sản tham nhũng hiện 
nay đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Việc xác định tài sản tham 
nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng, động cơ vụ lợi của đối 
tượng có hành vi phạm tội, vướng mắc về thủ tục, về cách tính thiệt hại và sự 
phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử về thu hồi 
tài sản tham nhũng; việc thi hành án thu hồi tài sản tham nhũng thường liên 
quan đến nhiều cá nhân, đơn vị, nhiều cấp, ngành, địa phương. Trong khi đó, 
chế định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng chưa đủ rõ.

Từ thực tiễn trên, Ban Chỉ đạo đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu Chuyên đề "Thu hồi tài 
sản tham nhũng" để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục những khó 
khăn, vướng mắc trong công tác này. Từ kết quả nghiên cứu, Ban Chỉ đạo đã 
yêu câu: Các cơ quan chức năng cần chủ trọng áp dụng kịp thời các biện 
pháp thu hôi tài sản tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiếm tra, 
kiêm toán, điều tra, truy tổ, xét xử, thỉ hành án theo quy định của pháp luật; 
Ban Cản sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu sửa đối 
toàn diện Luật PCTN 2005, trong đó xem xét hoàn thiện chế định về thu hồi 
tài sản tham nhũng; cụ thế hóa, bo sung đồng bộ những quy định về thu hồi 
tài sản tham nhũng trong quá trình sửa đoi Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật 
hình sự, Luật tương trợ tư pháp và một số luật liên quan khác; nghiên cứu cơ 
chê trích thưởng trong thu hôi tài sản tham nhũng...

Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 115-KL/TW, ngày 10-8-2015 “về 
thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra của cấp 
ủy, ủy ban kiểm tra các cấp”.
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2.5. Chỉ đạo nghiên cứu các giải pháp để giải quyết tình trạng “tham 
nhũng vặt”:

Thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại 
Phiên họp thứ 7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ - 
Phó trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khắc 
phục tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong các lĩnh vực của đời sống 
xã hội(18).

2.6. Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phôi hợp giữa 
các cơ quan có liên quan trong PCTN:

Một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án tham nhũng là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhiều 
khi còn khó khăn, vướng mắc. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phối 
hợp giữa giữa các cơ quan chức năng trong PCTN, nhất là trong phát hiện, xử 
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ban Nội chính 
Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng, trình Ban Bí 
thư ban hành 04 Quy chế phối hợp với: ủy  ban Kiểm tra Trung ương, Đảng 
ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác nội chính và 
PCTN(19); xây dựng, ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính 
Trung ương với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng 
Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 
PCTN; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng Trung ương với 
các cơ quan tố tụng cấp tỉnh trong ủy quyền công tố và kiểm sát xét xử. 
Thanh tra Chính phủ đã ký Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong 
công tác PCTN. Ban Nội chính Trung ương cũng đã chủ trì tổ chức cuộc 
họp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao để đánh giá tình hình, 
kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp; tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành 
với các cơ quan tiến hành tố tụng để bàn, thống nhất các biện pháp tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án 
tham nhũng.

2.7. Chỉ đạo rà soát hoạt động tín dụng để phòng ngừa, xử lý tham nhũng:
Hoạt động tín dụng, ngân hàng thời gian qua được xác định là lĩnh vực 

tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng cao và thực tế đã có nhiều vụ tham 
nhũng lớn trong lĩnh vực này. Do vậy, thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí 
Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 4, Ban Nội chính Trung

(18) Công văn số 3857/VPCP-V.I, ngày 27-5-2015 của Văn phòng Chính phủ.
(19) Quyết định số 243-QĐ/TW, ngày 04-6-2014 và các Quyết định số 255-QĐ/TW; Quyết định số 

256-QĐ/TW; Quyết định số 257-QĐ/TV/, ngày 05-9-2014 của Ban Bí thư.
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ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp với Ban 
cán sự đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiến hành rà soát, nắm tình hình 
hoạt động tín dụng tại 04 Ngân hàng thương mại nhà nước để có các giải 
pháp phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này. Trên cơ 
sở đánh giá kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong hoạt động tín 
dụng của 04 Ngân hàng thương mại nhà nước thời gian qua, Ban Chỉ đạo yêu 
cầu: Đảng đoàn Quốc hội, Ban cản sự đảng Chỉnh phủ, các bộ, ngành liên 
quan chỉ đạo sửa đôi, bô sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp đế 
nâng cao chât lượng và hiệu quả hoạt động của các tô chức tín dụng, xử lý 
nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, đảm bảo hệ thong ngân hàng hoạt động an 
toàn, hiệu quả, thúc đấy tăng trưởng kinh tế; các cơ quan Tư pháp Trung 
ương đây nhanh tiên độ điêu tra, truy tố, xét xử, thỉ hành án đế thu hồi tài 
sản cho các tồ chức tín dụng; xử lỷ tốt moi quan hệ theo pháp luật giữa các 
vụ án dân sự, kinh tê, thương mại với các vụ án hình sự có liên quan đến các 
tô chức tín dụng v.v...

3. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về kinh tế - 
xã hội và PCTN

Những sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã 
hội và PCTN là một trong những nguyên nhân phát sinh tham nhũng; những 
vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật do pháp luật chưa đủ rõ, 
nhất là pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, giám định tư pháp v.v... gây khó 
khăn cho công tác xử lý tham nhũng. Vì vậy, Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ 
đạo, đôn đốc việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và 
PCTN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X); Kết luận Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa XI) và Hiến pháp năm 2013 nhằm tạo cơ sở chính trị, 
pháp lý đồng bộ cho công tác PCTN trước mắt cũng như lâu dài.

Do xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên trong 
Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp 
của Ban Chỉ đạo luôn có nội dung chỉ đạo về việc xây dựng và hoàn thiện thể 
chế về kinh tế - xã hội và PCTN. Ban Chỉ đạo đã phân công các đồng chí Phó 
Thủ tướng Chính phủ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội - 
Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Tổng Thanh tra Chính phủ - ủy  viên Ban Chỉ đạo 
trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và 
PCTN. Nhiều văn bản quan trọng về PCTN và kinh tế - xã hội của Đảng và 
Nhà nước đã được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xây dựng, ban 
hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, như: Quy định của Bộ 
Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về giám sát đảng viên thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về giải quyết tố cáo đối với đảng viên 
là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chỉ thị của Bộ Chính 
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc 
kê khai tài sản; Hướng dẫn của ủy  ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện
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một số điều Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; 
nhiều Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của 
các bộ, ngành Trung ương liên quan đến công tác PCTN(20). Ban Chỉ đạo 
cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành tống kết 10 năm thực hiện 
Luật PCTN để đề xuất sửa đổi toàn diện(21). Những kết quả đạt được của Việt 
Nam trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN thời gian qua 
được bạn bè quốc tế đánh giá tích cực; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của 
Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong PCTN.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về PCTN
Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ 

chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân đối với 
công tác PCTN, Ban Chỉ đạo phân công đồng chí ủy  viên Ban Chỉ đạo là Ưỷ 
viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác 
tuyên truyền, giáo dục về PCTN. Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm 
chỉ đạo thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
về PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây 
dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(22). Nội dung tuyên truyền, phổ

(20) Như: Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật 
Công an nhân dân (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật 
kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật đầu tư công; Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi), 
Luật xây dựng (sửa đổi), Luật đấu thầu, Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật kiểm toán Nhà nước 
(sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình 
sự; Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN, Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập, Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác 
và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, Nghị định 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp, Nghị định quy định trách nhiệm giải trình 
của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đưọc giao, Nghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, 
Nghị định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình cùa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn đưọ'c giao, Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá 
công tác PCTN, Thông tư liên tịch quy định việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố 
cáo hành vi tham nhũng, Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Giao thông Vận tải, 
Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, phục vụ thiết thực cho 
công tác PCTN, Quyết định số 874/QĐ-TTg, ngày 06-6-2014 phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường 
năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng và vai trò cùa các chủ thể ngoài khu vực 
nhà nước nhằm hỗ trợ công tác PCTN cùa Chính phủ Việt Nam” v.v...

(21) Ngày 31-7-2015, Thủ tưóng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1221/QĐ-TTg thành lập Ban 
Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN gồm 21 thành viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó 
Thủ tướng Chính phù - Phó trường Ban Chỉ đạo làm Trưởng ban.

(22) Năm 2013, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức 
được 69.365 lóp, cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; với hơn 3,7 triệu lượt đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức, người dân tham gia. Năm 2014, các bộ, ngành, địa phưong đã tổ chức được 43.910 
lóp, cuộc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về PCTN, với hon 1.821.196 lưọt ngưòi tham gia; phát hành 
213.947 cuốn tài liệu, sách về PCTN.
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biến, giáo dục tập trung vào việc quán triệt, phổ biến những quy định của 
Đảng, Nhà nước về PCTN(23); với nhiều hình thức phong phú(24).

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, 
bồi dưỡng, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
năng rà soát, hoàn thiện các tài liệu, tổ chức tập huấn cho các giáo viên, giảng 
viên giảng dạy về PCTN. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn và ban hành tài 
liệu(25), quy định số tiết học(26) và chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 
ngoại khóa(27) về PCTN cho từng cấp, từng loại hình giáo dục, đào tạo v.v...

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương có nhiều 
tin, bài phản ánh về công tác PCTN('28'), nhất là phát hiện, phê phán các hành 
vi tham nhũng.

5. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải 
cách hành chính đế phòng ngừa tham nhũng

Cải cách hành chính là một trong những giải pháp để vừa cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, vừa phòng 
ngừa tham nhũng có hiệu quả. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ- 
CP, ngày 18-3-2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 
2015 và 2016, trong đó tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn 
giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành 
chính; Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính 
trong thực hiện đầu tư có sừ dụng đất(29); Nghị quyết về một số giải pháp về 
thuế(30). Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về một số biện pháp chấn

(23) Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); Chỉ thị số 
33-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trường Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn 
quốc về công tác PCTN; các văn bản cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật PCTN v.v...

(24) Như: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, lớp học để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; phát 
hành các tài liệu hỏi - đáp vê PCTN; phát sóng các chương trình vê PCTN trên đài phát thanh, truyền hỉnh; 
xây dựng phim tài liệu, phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục về PCTN; tổ chức chương trình sáng kiến 
về PCTN; đăng một số bài viết về tư tường Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về PCTN trên một số báo, 
tạp chí; xuất bản một số cuốn sách về công tác đấu tranh PCTN v.v...

(25) Quyết định số 3470/QĐ-BGDĐT, ngày 06-9-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(26) Công văn số 5571/BGDĐT-TTr, ngày 13-8-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(27) Quyết định số 366/QĐ-BGDĐT, ngày 27-01-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(28) Theo thống kê chưa đầy đủ của 40 tờ báo của Trung ương và địa phương, năm 2013 có hon 4.452 

tin, bài về công tác nội chính và PCTN (tăng 15% so với cùng cùa năm 2012). Năm 2014, có hơn 4.814 
tin, bài về công tác nội chính và PCTN.

(29) Nghị quyết sổ 43/NQ-CP, ngày 06-6-2014 của Chính phù.
(30) Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 25-8-2014 của Chính phủ.
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chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực đối với giấy tờ, 
văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính(31); Chỉ thị về tăng cường quản lý và 
cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan(32), trong đó yêu 
cầu cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu và giảm thời gian 
kê khai nộp thuế, phấn đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của nhóm 
nước “ASEAN-6”; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25-3-2015 ban hành 
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương; yêu cầu Bộ Ke hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, 
hoàn thiện sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng giảm 50% thời gian 
đăng ký thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp(33). Ban Chỉ đạo Cải cách 
hành chính của Chính phủ đã chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực 
hiện Chương trình tống thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 
và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; cải cách thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực thuế, hải quan để cải thiện môi trường kinh doanh, hạn chế tiêu cực, 
nhũng nhiễu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đe tăng cường trách 
nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo 
đã ban hành Ke hoạch kiểm tra tại 10 Bộ và 15 địa phương.

Bộ Tài chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng cường quản lý và cải cách 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; ban hành Ke hoạch hành 
động và triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành 
chính thuế và thực hiện việc kê khai thuế điện tử (tính đến hết tháng 6-2015 
hệ thống kê khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với 
trên 98% số doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế điện tử; có 131.000 
doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; với 21.000 
doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng phương 
thức điện tử). Nhiều bộ, ngành, địa phương tiếp tục công bố các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền; triển khai thực hiện Đe án tổng thể đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển 
khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu 
cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức(34); hoàn thiện Đe án xác định 
vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; áp 
dụng cơ chế một cửa liên thông hiện đại; ứng dụng khoa học, công nghệ góp 
phần hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành v.v...

(31) Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 20-6-2014 cùa Thủ tướng Chính phủ.
(32) Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 05-8-2014 của Thủ tướng Chính phù.
(33) Thông báo số 370/TB-VPCP, ngày 18-9-2014 của Văn phòng Chính phù.
(34) Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 19-3-2014 cùa Thù tướng Chính phù.
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Ngày 05-9-2014, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính 
2013 (PAR Index 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 ủy  ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số PAR Index đã có ý nghĩa, 
tác động mạnh mẽ, thúc đẩy triển khai cải cách hành chính tại các bộ, ngành, 
địa phương, góp phần hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu, hướng tới nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, phục vụ nhu cầu của 
người dân và xã hội.

6. Chỉ đạo Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Ban Nội chính 
Trung ương) tăng cường nghiên cửu, họp tác quốc tế về PCTN

Đe phục vụ tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của 
Ban Chỉ đạo quan tâm phối hợp tổ chức nghiên cứu các đề tài, đề án, chuyên 
đề liên quan đến công tác PCTN; tổ chức một số hội thảo quốc tế về PCTN; 
cử các Đoàn công tác đi khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về PCTN ở 
nước ngoài.

Trong 02 năm 2014 và 2015, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp 
với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức 03 hội thảo 
quốc tế về PCTN(35); phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại úc  tổ chức 
nghiên cứu 02 chuyên đề về PCTN(36). Các hoạt động này đã góp phần giúp 
Ban Nội chính Trung ương có thêm thông tin, cơ sở để tham mưu cho Ban 
Chỉ đạo về một số vấn đề, như: Hoàn thiện mô hình cơ quan PCTN của Việt 
Nam; hoàn thiện quy định về tội hối lộ trong Bộ luật hình sự năm 1999; 
hoàn thiện các văn bản pháp luật về PCTN; tăng cường hiệu quả công tác 
thu hồi tài sản tham nhũng v.v...

Trong các năm 2013, 2014, 2015 Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức 
các Đoàn công tác đi khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về PCTN ở nước 
ngoài; cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài về PCTN 
theo chương trình Đe án 165 hoặc tham gia các Đoàn công tác do các bộ, 
ngành có liên quan tổ chức. Qua khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm PCTN 
của các nước đã giúp cho cán bộ Ban Nội chính Trung ương có thêm thông 
tin, kiến thức về PCTN trong các lĩnh vực: Xây dựng và hoàn thiện các quy 
định về quản lý kinh tế - xã hội; công khai, minh bạch trong hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; vấn đề đạo đức công vụ; minh bạch tài sản, thu 
nhập của công chức; công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham

(35) Năm 2014 có 02 Hội thảo: “Phân tích so sánh mô hình cơ quan độc lập chống tham nhũng của một 
số nước”, “Hoàn thiện các quy định về tội hối lộ trong Bộ luật Hình sự năm 1999”; năm 2015 có 01 Hội 
thảo: “Hoàn thiện cơ che xử lý hình sự đối vói tội phạm tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng 
vận dụng cho Việt Nam”.

(36) “ T h u  h ộ i  tài sản tham nhũng - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”; “Hoàn thiện thể chế 
pháp luật hình sự nhằm đấu tranh hiệu quả đối vói tội phạm tham nhũng trong tình hình hiện nay và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế”.
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nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí 
trong PCTN; bảo vệ người tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng v.v...

Kết quả thu được từ công tác hợp tác quốc tế về PCTN là thiết thực, hiệu 
quả, giúp Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 
nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác PCTN
Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa XI), Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03- 
01-2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm 
soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo”, nhất là khiếu nại, tố cáo đông người và khiếu nại, tố cáo 
về tham nhũng. Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ 
Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, 
trong 03 năm 2013, 2014 và 2015 Ban Chỉ đạo đã thành lập 25 Đoàn công 
tác do các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc công tác PCTN tại nhiều bộ, ngành, địa phương. Đáng chú ý là 
Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN để kiểm điểm, 
đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN thời gian qua và quán triệt, triển 
khai các nhiệm vụ công tác PCTN thời gian tới. Phát biểu kết luận chỉ đạo 
Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và 
đồng bộ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong 
Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X); các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra 
trong Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 
XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí; đồng thời, nhấn mạnh 05 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác PCTN thời gian tới(37). Ban Chỉ đạo chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương

(37) Đó là: (1) Phải tập trung chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng về 
PCTN; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, luật pháp về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa và 
đấu tranh chống tham nhũng; (2) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, 
tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động; (3) đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ đàng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng 
viên trong công tác PCTN; yêu cầu đồng chí Bí thư cấp ủy, tổ chức Đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chi đạo 
công tác PCTN; (4) nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN; tăng 
cường giám sát và chống tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thòi các vụ án, vụ việc tham nhũng lớn; (5) tăng 
cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đưa
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xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát 
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay” để trình 
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về vấn đề này.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết 
luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê 
khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chương trình hành động, Kế hoạch 
thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn 
quốc về công tác PCTN; phân công đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp 
phụ trách công tác PCTN; ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đảng đối với công tác PCTN; tổ chức các cuộc họp để nghe các cơ quan 
chức năng báo cáo tình hình và cho ý kiến chỉ đạo công tác PCTN và việc xử 
lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; tiến hành kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc v.v...

8. Đánh giá chung:
Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN được tổ chức lại và đi vào 

hoạt động từ đầu năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng trong 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, làm việc với trách nhiệm cao, 
nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Các hoạt 
động của Ban Chỉ đạo được triển khai khá toàn diện, chú trọng cả phòng 
ngừa và chống tham nhũng, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, Ban 
Chỉ đạo đã chọn những việc, những khâu khó khăn, vướng mắc trong công 
tác PCTN để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, những lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Từ khi Ban Chỉ đạo được tổ chức lại, sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN được tăng 
cường hơn, đạt được nhiều kết quả.

Từ những cố gắng trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và sự nỗ lực của 
các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, công tác PCTN trong thời 
gian qua đã có chuyển biến tích cực, khá rõ nét. Đáng chú ý là việc Ban Chỉ 
đạo tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tập trung chỉ đạo một số vụ án tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp đẩy nhanh tiến độ, mở rộng điều tra cả về hành 
vi và đối tượng, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của 
pháp luật, áp dụng mức án đủ nghiêm đã có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng 
ngừa chung, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

nội dung công tác PCTN vào chương trinh kiểm tra, giám sát hằng năm.
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu công tác PCTN 

trong tình hình hiện nay, thời gian tới Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, 
gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo sự chuyển 
biến hơn nữa về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 
người dân đối với công tác PCTN.

Các cơ quan chức năng cần quan tâm, chủ động cung cấp thông tin về 
PCTN cho các cơ quan báo chí; kịp thời khen thưởng, động viên và có biện 
pháp bảo vệ những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện 
và đấu tranh với hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng 
đầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của tổ 
chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN; xác định công tác PCIT4 
là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, một nội dung quan trọng để kiểm điểm 
theo định kỳ của cấp ủy các cấp. Cơ quan kiểm tra, cơ quan nội chính của 
Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng PCTN của Nhà 
nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử 
lý những tổ chức, cá nhân có liên quan đến tham nhũng.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội 
để phòng ngừa tham nhũng, trước hết là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh 
tham nhũng; các quy định của pháp luật về PCTN, nhất là Bộ luật hình sự 
(sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra 
hình sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí (sửa đổi), Luật giám định tư 
pháp cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh PCTN trong tình hình hiện nay. 
Triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN để kiến nghị sửa 
đổi toàn diện Luật PCTN. Sớm hoàn thiện các quy định của pháp luật để 
nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất các 
giải pháp nhằm khắc phục tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong các 
lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp phục vụ điều tra, truy 
tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về 
PCTN, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy 
định của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Ket luận LIỘi nghị Trung ương 
5 (khóa XI); Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ
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và các bộ, ngành Trung ương. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh 
bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, 
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy nhanh 
tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban 
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và 
các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, 
đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính, kinh tế, hình sự những cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, bao che tham nhũng; xử 
lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 
đơn vị mình trực tiếp phụ trách.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ để 
đưa ra xét xử sơ thẩm 08 vụ án trọng điểm trước Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng.

Chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương hoàn thành việc xây dựng Đề án và 
trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình 
hiện nay”.

6. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại các 
bộ, ngành, địa phương; kiếm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 08-KH/TW, 
ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI); rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để phát hiện những vụ việc có 
dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật; 
đưa nội dung PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các 
cấp ủy Đảng.

7. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Đề án và tổ chức Hội nghị “Sơ kết 
03 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN”; kiện toàn tổ 
chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo (Ban Nội chính Trung ương), các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, các cơ 
quan có chức năng PCTN ở Trung ương và địa phương; tổng kết công tác 
PCTN năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN năm 2016 
và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020./.

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
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