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1. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tham mưu, chuẩn bị nội dung, phục vụ cuộc họp ngày 15-11-2013 của 
Thường trực Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp Thường trực, Ban Chỉ đạo đã thảo luận 
một số nội dung trọng tâm về kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp (theo Ke 
hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị); việc xử lý các vụ việc, 
vụ án sau kiểm tra, giám sát của 07 Đoàn công tác và kết quả tự kiểm tra, giám 
sát của 58 tỉnh ủy, thành ủy; Báo cáo về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó 
khăn, vướng mắc của 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo bổ 
sung một số vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội 
chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý; 
tình hình triển khai thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW và Công văn số 155- 
CV/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Trình Ban Bí thư dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung 
ương 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 (theo 02 phương án Quy 
chế riêng và Quy chế chung) và Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ 
quan; dự thảo Quy chế phối họp giữa Ban Nội chính Trung ương với ủy  ban 
Kiếm tra Trung ương. Tống hợp, báo cáo Bộ Chính trị ý kiến của Ban Chỉ đạo 
đối với Đe án “Tăng cường thực hiện và kiếm soát việc kê khai tài sản” do Ban 
cán sự đảng Chính phủ chủ trì.

Đồng chí Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp liên ngành tư pháp Trung ương 
và TP Hà Nội để nghe các cơ quan tiến hành tố tụng báo cáo về những khó 
khăn, vướng mắc; công tác chuẩn bị xét xử vụ án “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 Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; nghe báo cáo những khó khăn, 
vướng mắc của 08 vụ án, 02 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
Đại diện lãnh đạo Ban làm việc với Thanh tra Chính phủ, Viện kiếm sát nhân 
dân tối cao, Cơ quan điều tra Bộ Công an rà soát các vụ việc có dấu hiệu sai 
phạm nghiêm trọng, đề nghị chuyển cơ quan điều tra.



Tô chức cuộc họp liên ngành tư pháp Trung ương với Thường trực Tỉnh 
ủy, Ban Nội chính và các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Bình Thuận về vụ 
“Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Mắt tỉnh Bình Thuận. Dự cuộc họp tại 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xử lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 
Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
trọng” xảy ra tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Cử cán bộ làm 
việc với cơ quan chức năng đế nắm tình hình, đôn đốc kết quả xử lý một số vụ 
án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức xác minh, nắm tình hình một số vụ việc, vụ án 
xảy ra tại: huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Ban quản lý khu kinh tế Trà Vinh; 
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận; Công ty TNHH 
An Khang; vụ án lợi dụng kẽ hở trong chính sách hoàn thuế tạm nhập, tái xuất 
xăng dầu đế buôn lậu, trốn thuế của các doanh nghiệp đầu mối; một số đơn tố 
cáo sai phạm, tiêu cực tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Thanh 
Hóa); đơn tố cáo của ông Đỗ Văn Hải ở TP Bắc Ninh; ông Hoàng Quốc Tuấn ở 
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; đơn tố cáo tham nhũng tại Công ty cổ phần 
luyện cán thép Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Cử cán bộ theo dõi các phiên tòa 
xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghiệp rừng Tây Nguyên; vụ án 
Phạm Đình Tiếng; vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II); vụ án 
xảy ra tại Cồng ty ViFon.

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác nội chỉnh và PCTN
Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 

130-TB/TW ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và sơ kết Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo 
của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các 
vụ án và công tác bảo vệ Đảng, Ban đã tập trung kiếm tra, nắm tình hình tại một 
số tỉnh ủy, thành ủy, to chức đảng ở Trung ương; tố chức Hội nghị sơ kết 5 năm 
thực hiện Thông báo 130-TB/TW và Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 15- 
CT/TW. Sau các hội nghị đã tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo văn bản liên quan 
đế Báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện 2 văn bản với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong tháng, lãnh đạo Ban tham dự một số cuộc họp về: tổng kết một số 
vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; giải pháp khắc phục khó khăn, 
vướng mắc về giám định tư pháp.

Đăng ký đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014 (06 đề án) và đã 
xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện 04 đề án (theo Ke hoạch số 11- 
KH/BNCTW ngày 21-8-2013 về nghiên cứu đề xuất một số chủ trương, định 
hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật PCTN). Góp ý dự thảo Tờ trình, Kết luận 
của Ban Bí thư về Đe án “Cốt cán phong trào và chính sách đối với cốt cán 
phong trào trong các tôn giáo”; dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy 
định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nghiên cứu, phát biểu ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ 
nhiệm chức danh Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao. Nghiên cứu hồ sơ đề nghị thăng hàm cấp tướng đối với 51 cán bộ sỹ quan



Công an, 18 sỹ quan Quân đội; hồ sơ đề nghị bố nhiệm chuyên gia cao cấp của 
Bộ Tư pháp.

Tham gia xây dựng Đe án, góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 49- 
NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghiên 
cứu, chuẩn bị góp ý kiến về một số dự án luật do các cơ quan chuẩn bị trình tại 
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 94, 95 
của Ban Bí thư (khoá IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 
xã, phường, thị trấn; Đe án "Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam 
năm 2014 Đối thoại chính sách cải cách tư pháp và pháp luật cấp cao”; Đe án 
“Tổ chức cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối”; cung cấp thông tin về 
PCTN phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - 
Thái Bình Dương lần thứ 22.

Trong tháng đã tiếp nhận, xử lý bước đầu 1339 đơn, thư; hướng dẫn, đôn 
đốc các vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả xử lý đơn, thư 9 tháng 
đầu năm 2013; cử cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương 
Đảng và Nhà nước.

Biên tập, phát hành Tạp chí Nội chính số 06 (tháng 11-2013); chuẩn bị nội 
dung, danh mục bài viết cho Tạp chí Nội chính số 07 (tháng 12-2013); Biên tập, 
xuất bản 239 tin, bài, văn bản pháp luật, 200 ảnh (album ảnh, video clip) trên 
Trang thông tin điện tử tổng họp. Ban hành Quy chế hoạt động và Quy định chi 
trả nhuận bút của Tạp chí và biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp.

3. Công tác nội bộ
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Thu hồi tài sản tham 

nhũng - Thực trạng và giải pháp”; Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, nhân viên năm 2014. Thành lập Tổ giúp việc kiểm điểm năm 2013 của 
Ban Nội chính Trung ương; xây dựng Đe án chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức Vụ Công tác phía Nam; Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2013, xây 
dựng Ke hoạch hoạt động đối ngoại năm 2014. Dự thảo Quy định về việc nâng 
lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và hưởng phụ cấp thâm niên 
vượt khung đối với cán bộ, công chức, người lao động; hoàn thiện dự thảo Quy 
chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Ban; Quy chế phát ngôn và 
cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng Tờ trình Ban Bí thư đề nghị tiếp tục 
thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham 
nhũng; phân công cán bộ theo dõi địa bàn.

Triển khai một số nội dung công tác đối ngoại; công tác tuyển dụng, điều 
động, bố sung cán bộ theo kế hoạch; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán 
bộ. Điều chuyến, sắp xếp ốn định Trụ sở làm việc của cơ quan và triển khai các 
công việc về tài chính, quản trị, công nghệ thông tin, công tác bảo đảm phục vụ 
hoạt động của Ban và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12-2013
1. Chuẩn bị tổ chức, phục vụ Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về PCTN. Xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2013, nhiệm vụ 
công tác trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả kiếm tra việc



thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp; Báo cáo tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án và đề xuất trình Ban Chỉ đạo 
bổ sung một số vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và diện 
Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

2. Hoàn thiện các văn bản liên quan, báo cáo Ban Bí thư kết quả sơ kết 5 
năm thực hiện Thông báo 130-TB/TW và kết quả sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 
15 của Bộ Chính trị (khóa X).

3. Đôn đốc, nắm tình công tác nội chính và PCTN năm 2013 ở các cấp ủy, 
to chức đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; tổng hợp báo cáo, chuẩn bị 
nội dung để tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN năm 2013 (quý 
1/2014). Thực hiện một số đề án nghiên cứu theo Ke hoạch số 11-KH/BNCTW.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban 
Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương đẩy nhanh tiến độ 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng.

5. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật 
hiện hành có liên quan đế góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính và 
công tác PCTN.

6. Đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và các ban nội chính 
tỉnh ủy, thành ủy thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác PCTN.

7. Chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Thu hồi tài sản 
tham nhũng - thực trạng và giải pháp”.

8. Triển khai kiểm điểm công tác cuối năm gắn với việc kiểm điểm thực 
hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đối với cán bộ, đảng viên; công tác thi đua- 
khen thưởng; tổ chức đoàn cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng ban 
làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Trung Quốc.

9. Chuẩn bị, cung cấp tin, bài, ảnh cho Tạp chí Nội chính số 7 (tháng 12- 
2013) và Trang Thông tin điện tử. Ban hành Quy chế hoạt động của Tạp chí Nội 
chính và Quy định chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ 
nhuận bút của Tạp chí và Trang thông tin điện tử.

10. Chuẩn bị nội dung, tổ chức tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn 
thế năm 2013. Ban hành một số văn bản quy định nội bộ. Triển khai một số nội 
dung về công tác hành chính, quản trị, tài vụ, công nghệ thông tin./.

Nơi nhân:
- Đ/c Tổng Bí thư-TBCĐ (để b/c),
- Đ/c Thường trực Ban Bí thư (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Tổng Bí thư,
- Ban NCTW: TB, các PTB,

các Vụ, Tạp chí, VP,
- Lưu: VT.
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