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Ngày 03/02/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) ban hành Quy 

định số 65-QĐ/TW về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về 

phòng, chống tham nhũng; qua 05 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đạt được một 

số kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp ủy, tổ chức Đảng 

quan tâm triển khai chặt chẽ, kịp thời. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng, cung 

cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng bảo đảm chính xác, trung 

thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, lợi ích quốc gia, của địa phương, phục vụ kịp thời 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông 

tin của Nhân dân. Vai trò và trách nhiệm của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn được tăng cường và phát huy hiệu quả trong công 

tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng… 

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận của xã hội, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Một số cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham 

nhũng chưa thường xuyên, liên tục. Một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong 

công tác tự kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị 

mình. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban 

Bí thư ở một số nơi chưa thực hiện thường xuyên. Kỹ năng của cán bộ tuyên 

truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế, chưa quan tâm cập nhật 

thông tin, tình hình về phòng, chống tham nhũng cả nước để lồng ghép vào nội 

dung tuyên truyền. 

Thực hiện Công văn số 1352-CV/BTGTU, ngày 25/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy định số 65-

QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII), Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, 

đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt một số nội dung sau: 
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1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công các thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo 

tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật phòng, 

chống tham nhũng 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính 

phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Quy định số 32 QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị; 

Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 04-

CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 

của Ban Bí thư; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng 

dẫn số 04-HD/TW, ngày 19/12/2020 của Ban Bí thư; các kết luận và ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 

04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo; Chỉ thị số 62 CT/TW, ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “tham 

nhũng vặt”... với nhiệm vụ trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2022 - 2024 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật; đảm bảo đi vào chiều sâu, tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp 

dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công 

tác tuyên truyền. Chú trọng kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham 

nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật phòng, chống 

tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện qua 

thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, 

lãng phí thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, viên 

chức.  

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công 

tác bảo đảm thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự thống 

nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về công tác 
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phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu 

cực trong thời gian tới.  

 

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan báo chí, truyền thông trong 

công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm khách quan, 

chính xác, kịp thời. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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