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Thực hiện Văn bản số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ 
quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ 
trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Nhất là các văn bản mới được 
ban hành như: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Quy định số 
85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, 
giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
quản lý; Quy định số 584-QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức là 
đảng viên thuộc cấp mình và cấp dưới quản lý; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 
29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương hành động của Chính phủ thực 
hiện công tác PCTN đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến ban 
hành trong năm 2018 như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố 
cáo (sửa đổi)… 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản 
lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 
dân và doanh nghiệp. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ 
máy chính quyền, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. 
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Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 1666/CT-UBND 
ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 
chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 
530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát 
hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 50/CT-TW 
ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo xác minh, điều tra và phối hợp với các cơ 
quan, địa phương liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện, 
chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực 
có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc, đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng. 

4. Xây dựng và hoàn thiện thể chế: 
Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế trong năm 2018 theo Kế hoạch số 07-
KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 
số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương hành động 
của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. 

5. Các cơ quan, tổ chức, địa phương tích cực chủ động tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện cùng với chế độ báo cáo định 
kỳ theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính 
phủ hoặc đột xuất khi có yêu cầu./. 

 

 
           
       

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Phòng NC, TH; 
- Lưu: P.HTTC. 
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