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CHÍNH TRỊ

Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên
trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
tham nhũng, tiêu cực

ĐỌC NHIỀU NHẤT

SGGPO - Thứ Ba, 12/4/2022 12:48
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).
Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW (ngày 26-122016) của Bộ Chính trị khóa XII về 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,
Bộ Chính trị cho rằng: 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển
khai thực hiện Kết luận 10, tạo bước tiến rõ nét, đột phá trong công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên; từng bước
hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được
chỉ đạo quyết liệt; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Những thành quả
quan trọng đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã
góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng
và chế độ.
Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận 10 thực hiện vẫn còn chậm,
hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không
tham nhũng, lãng phí chưa được quan tâm đúng mức. Cơ chế, chính sách, pháp luật trên
nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, lãng phí.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế, lãng phí trong cơ quan nhà nước
và trong xã hội còn rất nghiêm trọng. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền
hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn kịp thời. Vẫn còn xảy ra những
vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, có tổ chức, rất tinh vi, phức tạp gây bức xúc trong dư
luận.

Hội thảo khoa học về 50 năm Chiến
thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
12:53, 12/04/2022

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và Chiến
dịch Bắc Tây Nguyên là bước phát triển lớn
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
trên chiến trưởng Tây Nguyên cách đây 50
năm; góp phần vào thắng lợi của cuộc tiến
công chiến lược năm 1972, làm thất bại một
bước cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa
chiến tranh”.

Đặc biệt cẩn trọng trong quá trình
xây dựng nghị quyết về đất đai 
Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên
trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
tham nhũng, tiêu cực

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Trau dồi và lan tỏa tinh thần học Bác
07:33, 09/04/2022

Căn phòng rộng 36m2 tọa lạc trong Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận
(TPHCM) được trang bị đầy đủ sách, tranh tuyên truyền về cuộc đời,
sự nghiệp của Bác Hồ; các hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của thanh
thiếu nhi trên địa bàn quận qua các thời kỳ. Cùng với đó là khu vực
được bố trí để phục vụ cầu giải trí, vận động thể chất của thanh thiếu
nhi.

Chất lính của những cụ bà cựu chiến binh
TP Thủ Đức tổ chức về nguồn tuyên dương tập thể, cá
nhân thực hiện tốt việc học và làm theo Bác
Lan tỏa di sản Hồ Chí Minh
Sức mạnh từ sự đồng tâm

XÂY DỰNG ĐẢNG
“Giữ lửa” sinh hoạt chi bộ khu phố
Phiên họp 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC diễn ra ngày 5-8-2021 dưới sự chủ trì
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo
Để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu
cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 12 của Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy,
tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 10; gắn bó chặt chẽ phòng, chống tham nhũng với
phòng, chống tiêu cực; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên
trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công

06:54, 04/04/2022

Bí thư chi bộ khu phố được ví như người “nhạc trưởng”. Trong sinh
hoạt chi bộ đòi hỏi người “nhạc trưởng” phải có năng lực điều hành,
thấy và nêu ra những vấn đề bức xúc trong nhân dân, luôn có cách để
“làm nóng” các buổi sinh hoạt, như vậy đảng viên sẽ hăng hái thảo
luận và xắn tay vào thực hiện…

Kỳ vọng sức trẻ xây dựng TPHCM
Nâng chất đội ngũ cán bộ
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chức, viên chức và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý
phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về
PCTNTC; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê
phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng,
người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp
lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTNTC; đảng viên phải gương mẫu hơn quần
chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải
gương mẫu.
2. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế PCTNTC, nhất là cơ chế kiểm soát
quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm
người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các quy
định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân
phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát có hiệu quả
tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý;
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện chế độ thanh toán
không dùng tiền mặt. Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản
công, tài chính, chứng khoán,…; sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham
nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thanh tra; Luật Thực hành dân
chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp
đến PCTNTC và lãng phí.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy
tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham
nhũng, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán ở những lĩnh vực, địa
bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu
nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử
lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu
cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc
diện Ban Chỉ đạo về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo; thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà
có. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng
ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền
hà cho người dân, doanh nghiệp.
4. Tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách
nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn, tài sản nhà nước ở các doanh
nghiệp; đầu tư công, dịch vụ công,... Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức, đơn giá xây dựng và các lĩnh vực
khác phù hợp với thực tiễn; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng cường ứng dụng
KH-CN, cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, tiết kiệm
ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh PCTNTC trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu
các doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại các dự án chậm
tiến độ, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.
5. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. Hoàn thiện
cơ chế giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân
đối với công tác PCTNTC. Từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu
vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống
tham nhũng; cụ thể hóa và thực thi Công ước quốc tế về chống tham nhũng theo đúng lộ
trình, phù hợp với điều kiện và pháp luật của Việt Nam.
6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật
chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của các cơ quan PCTNTC;
tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong chính các cơ quan này. Xây dựng đội
ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm
chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh
nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của
nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
TRẦN BÌNH
Từ khoá :
tổ chức đảng

Bộ Chính trị

phòng chống tham nhũng

tinh thần trách nhiệm

quyết liệt

tiêu cực

vụ án tham nhũng

cán bộ phải gương mẫu

Sàng lọc đảng viên ngại trách nhiệm
Công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất
lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng

VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Lãnh đạo TPHCM chúc tết cổ truyền Lào
06:18, 13/04/2022

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, sáng
12-4, đoàn đại biểu TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn
Hồ Hải, dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh
sự quán CHDCND Lào tại TPHCM.

Lễ hội tết cổ truyền các nước Lào, Campuchia, Thái Lan,
Myanmar tại TPHCM
Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt
Nam - Campuchia
Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Phần Lan

VỮNG LÒNG BIỂN ĐẢO
Kiên Giang tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng
hành với ngư dân”
15:33, 30/12/2021

Ngày 30-12, tại TP Rạch Giá, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối
hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức chương trình “Cảnh
sát biển đồng hành với ngư dân”.

Khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo tại
TPHCM 
Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019
Sôi động ngày hội “Nghĩa tình biên giới biển đảo” tại
Tiền Giang
Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường
Sa thân yêu” trao học bổng tại Cà Mau và Bạc Liêu

NHÂN SỰ
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có Tân Chủ tịch
20:34, 08/04/2022

Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Chủ tịch Tổng
Công ty Tân Cảng Sài Gòn từ ngày 24-3-2022.

Điều chỉnh phân công công tác Chủ tịch và các Phó Chủ
tịch UBND TPHCM từ ngày 7-4-2022
Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh làm Trưởng Ban Công
tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Ông Trần Hữu Thùy Giang làm Chánh Văn phòng UBND
tỉnh Thừa Thiên – Huế
Ông Đặng Hồng Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân
trẻ Việt Nam

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quảng Bình: Một phòng 6 nhân sự nhưng có 4 lãnh đạo
và chỉ có 2 nhân viên
14:11, 01/04/2022

Ngày 1-4, một nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, tại UBND huyện
Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT)
có 6 nhân sự, nhưng có đến 4 lãnh đạo và chỉ có 2 nhân viên.

TPHCM: Giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong ngày
Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Chú ý tiêu chí về sự hài lòng của người dân
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Khắc phục sự trì trệ, đơn giản hóa thủ tục

Ý kiến bạn đọc

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

Các tin, bài viết khác
Một số nơi thực hiện dân chủ còn hình thức 
Đặc biệt cẩn trọng trong quá trình xây dựng nghị quyết về đất đai 

Cử tri có thêm thông tin
để lựa chọn người
xứng đáng

Sớm đưa Nghị quyết
Đại hội XIII vào cuộc
sống

Những người ứng cử đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và
ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 đang bước vào
đợt vận động...

Đại hội XIII của Đảng đã
thành công tốt đẹp. Đặc biệt,
với trách nhiệm của người
đứng đầu địa phương, người
đảng viên, nhiều...

Hội thảo khoa học về 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Đại hội Đoàn cấp cơ sở có sứ mệnh tập hợp những tồn tại, yếu kém trung thực
nhất

Đại hội XIII của
Cộng sản Việt
Thúc đẩy tinh t
mới ngày càng
rộng
Trong suốt thời gia
25-1 đến ngày 1-2
hội lần thứ XIII của
Cộng sản Việt Nam
đã diễn ra...

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội
Nâng cao giám sát trách nhiệm lãnh đạo UBND quận, phường trong việc tiếp xúc,
đối thoại với dân
Đẩy mạnh đầu tư công, mở rộng hẻm và chỉnh trang đô thị
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Phấn đấu đến hết quý 2, quận 7 về đích phục
hồi kinh tế - xã hội
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ
chức vụ hàm
XEM THÊM

XÃ HỘI

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân
chương Dũng cảm cho Đại úy Thái
Ngô Hiếu

THẾ GIỚI

Lãnh đạo Ba Lan, Litva, Latvia và
Estonia tới Ukraine

KINH TẾ

Y TẾ - SỨC KHỎE

Gia hạn thêm 25 ngày thanh tra mua
sắm thiết bị y tế tại Kiên Giang

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thanh toán điện tử của Việt Nam đã
tiệm cận trình độ công nghệ thế giới

GIÁO DỤC

PHÁP LUẬT

Bình Dương: Đình chỉ công tác
bộ công an xô xát với người dâ
chỗ để xe

CHÍNH TRỊ

Một số nơi thực hiện dân chủ c
hình thức 

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ
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Hơn 500 doanh nghiệp tham gia Tuần
lễ giao thương ngành gỗ nội thất Việt
Nam

Khai Giảng lớp nghiệp vụ báo chí truyền thông ngắn hạn năm 2022
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