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Quan Sơn, ngày     tháng 10 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

 thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo  

của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Huyện ủy 

Quan Sơn về Hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, 

UBND huyện Quan Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của 

Tỉnh ủy Thanh Hóa; quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 

của Huyện ủy Quan Sơn nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò và trách nhiệm 

của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, 

tiêu cực.  

- Tăng cường sự lãnh đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối 

với công tác PCTN và công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ 

nét về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình và 

yêu cầu đặt ra đối với công tác PCTN trong giai đoạn hiện nay.  

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong 

công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của 

Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ VI.  

2. Yêu cầu 
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- Công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là trách nhiệm và 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình phòng chống tham 

nhũng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị và cán bộ, 

đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực 

tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên trực tiếp.  

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các đơn vị trực tiếp làm công tác 

thanh tra, điều tra, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, đáp ứng yêu cầu 

PCTN phù hợp thực tiễn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hành vi 

tham nhũng phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định 

của pháp luật trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, Kế hoạch số 

20-KH/TU và Kế hoạch này.   

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện đồng 

bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng gắn việc thực hiện kết 

luận 05-KL/TW với việc đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính 

trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 

việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác 

điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, 

tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Hướng dẫn số 04-

HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và các quy định của 

Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác PCTN nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm và hiệu quả công tác phát hiện, xử lý, vụ việc, vụ án tham nhũng. Tạo 

sự thống nhất, quyết tâm cao đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án 

tham nhũng.  

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Người 

đứng đầu phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo 

chỉ đạo chủ động phòng ngừa tham nhũng kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng 

đầu không chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tham nhũng, 
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có các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp 

thời xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Giải 

quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, 

tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng 

quy định pháp luật.   

2. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực 

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xử lý, tham nhũng, tiêu cực; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, 

tiêu cực, tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, 

giải quyết, xử lý kịp thời, khiếu nại, tố cáo, tố giác các tin báo tội phạm; kiến nghị, 

khởi tố kịp thời, khi phát hiện tham nhũng; xử lý, dứt điểm những vấn đề tồn đọng, 

kéo dài. 

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

cực trong nội bộ; nơi nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực 

nhưng không chủ động tự kiểm tra, để phát hiện, hoặc phát hiện nhưng không xử 

lý, xử lý nương nhẹ, thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương đó 

phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, nếu 

phát hiện dấu hiệu tội phạm, phải chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra, để xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực 

tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, chấn chỉnh, xử lý, kịp thời, 

nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, của các cá nhân, cơ quan, đơn vị 

này.  

- Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho 

Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống, tham 

nhũng; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của kiểm 

toán nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, có nhiệm vụ trực 

tiếp phát hiện, xử lý, vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế. 

3. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham 

nhũng, sai phạm kinh tế, phức tạp với quan điểm “Tích cực, khẩn trương, rõ đến 

đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu 

hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã có kết luận có tội phải truy tố, xét xử” tập 

trung xác minh điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ việc 

có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế, xử lý kịp thời dứt điểm.  
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- Chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài, sản thu hồi tài sản tham nhũng, 

kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử 

lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, 

truy tố, xét xử thi hành án. 

4. Rà soát, kiến nghị xây dựng hoàn thiện cơ chế, pháp luật về phát hiện, 

xử lý tham nhũng 

Tiếp tục rà soát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát hiện 

xử lý tham nhũng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, trong áp dụng quy định 

của Bộ luật hình sự về các tội tham nhũng kinh tế, luật phòng chống tham nhũng, 

luật giám định tư pháp để kiến nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải thích, 

sửa đổi, bổ sung. 

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng 

- Chủ động xác định thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, 

vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý, tham nhũng và kết 

quả xử lý đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng 

đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo, hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm 

mọi hành vi, trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố cáo, 

tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống hãm hại người khác, 

chống phá Đảng, nhà nước và chế độ. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao 

và du lịch huyện nâng cao chất lượng chuyên mục PCTN, thường xuyên thông tin 

tuyên truyền kết quả, phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn huyện. Tạo sự lan 

tỏa, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng Nhân 

dân trong công tác đấu tranh, PCTN  tiêu cực. 

6. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý tham nhũng 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và 

ý thức chấp hành kỷ luật của lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, 

truy tố, xét xử. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác PCTN và phát hiện, 

xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, đảm bảo nguyên tắc mọi hành vi, vi phạm 

pháp luật và tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác nghiêm minh 

theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-
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KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU và Kế hoạch này. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

2. Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin thể 

thao & du lịch huyện, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán 

triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung, kết quả thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của 

Ban Bí thư, Kế hoạch số 20-KH/TU và Kế hoạch này đến các cấp, các ngành, cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. 

3. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường 

vụ Huyện ủy./. 

Nơi nhận: 

- Huyện ủy Quan Sơn; 

- MTTQ và đoàn thể cấp huyện;  

- Các ban, phòng, ngành, đơn vị;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Lương Tiến Thành  
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