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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM
BAN NỌI CHINH i/ữ Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

• k

số 2 8 -KH/BNCTW

KỂ HOẠCH
• *

triển khai thực hiện những nhiệm yụ phối họp trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2016 và trong thòi gian tói giữa Ban Nội chính Trung ưong vói Ban cán sự 

đảng Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Hội nghị ngày 27-5- 
2016 về việc Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung 
ương (Ban NCTW) với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước (Ban CSĐ 
KTNN) trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung 
ương ban hành Ke hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
- Triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp số 02- 

QCPH/BNCTW-BCSĐKTNN, ngày 11-3-2015 giữa Ban Nội chỉnh Trung 
ương với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm phối hợp được 
lãnh đạo Ban NCTW và Ban CSĐ KTNN thống nhầt tại Hội nghị sơ kết 01 
năm thực hiện Quy chế, được tổ chức vào ngày 27-5-2016.

- Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện, tổ chức sơ kết, rút kinh 
nghiệm để nâng cao chất lượng công tác phối họp trong những năm tiếp theo.

II. Nội dung và trách nhiệm thực hiện
- Vụ Theo dõi xử lý các vụ án (Vụ 1) chủ trì thực hiện:
+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối họp liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Vụ 1 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

+ Phối hợp triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện một số nội dung có liên quan được nêu trong 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 vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế 
hoạch số 19-KH/BCĐTW, ngày 10-5-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng về vấn đề này.



+ Theo dõi, đôn đốc việc xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật mà Kiểm toán Nhà nước đã chuyển sang Cơ quan điều tra 
và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

+ Qua theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc, nếu phát hiện có vấn đề cần 
phải lưu ý trong quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công thì thông tin cho 
KTNN những địa chỉ cần phải tiến hành kiểm toán để làm rõ, xem xét, 
đánh giá.

- Vụ Pháp luật (Vụ 2) chủ trì thực hiện:
+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối hợp liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Vụ 2 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

+ Chủ động phối họp trong công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện các 
quy định của pháp luật về PCTN, kiểm toán.

+ Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban có ý kiến trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật về PCTN và Kiểm toán.

- Vụ Nghiên cửu tổng họp (Vụ 3) chủ trì thực hiện:
+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối hợp liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Vụ 3 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

+ Nghiên cứu những quan điểm, chủ trương về phòng, chống tham 
nhũng và về Kiểm toán Nhà nước đã được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội 
x n  của Đảng và các chủ trương của Đảng, trên cơ sở đó, chọn những nội dung 
cần thiết để thống nhất phối họp.

+ Việc gửi các báo cáo, văn bản ... của Ban NCTW để KTNN góp ý 
trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ 
đạo Trung ương về PCTN; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối họp chọn 
một số đề tài, đề án trong công tác phòng, chống tham nhũng có liên quan đến 
chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan để nghiên cứu.

+ Phối họp tổng kết 10 năm 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.

- Vụ Cơ quan Nội chính (Vụ 4) chủ trì thực hiện:
+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối hợp liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Vụ 4 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

2



+ Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phòng, chống tham 
nhũng của Ban NCTW thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu các 
báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN thuộc địa bàn được phân công theo 
dõi, phát hiện dấu hiệu sai phạm để kịp thời trao đổi thông tin với KTNN 
và trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoặc 
đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát đối với những nơi, lĩnh vực có biểu hiện, 'nguy cơ tham 
nhũng cao.

+ Tăng cường phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN về các vi phạm có 
dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng và tăng cường đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN (Ke cả những vụ việc 
mà KTNN kiến nghị xử lý hành chính) tại các cơ quan nội chính (Kiểm sát, 
Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, các cơ quan có chức năng tư pháp trong Công 
an, Quân đội); Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+ Phối hợp chặt chẽ trong xử lý đơn thư tố cáo về sai phạm trong 
quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước tại các cơ quan nội 
chính, Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+ Trên cơ sở nắm tình hình, kịp thời thông tin cho KTNN những địa chỉ 
thuộc địa bàn Vụ 4 được phân công theo dõi, cần phải tiến hành kiểm toán 
để làm rõ, xem xét, đánh giá.

- Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Vụ 5) chủ trì 
thực hiện:

+ Làm đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, tham mưu việc tổ chức 
thực hiện Quy chế.

+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối hợp liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của Vụ 5 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

+ Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phòng, chống tham 
nhũng của Ban NCTW thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu các 
báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN thuộc địa bàn được phân công theo 
dõi, phát hiện dấu hiệu sai phạm để kịp thời trao đổi thông tin với KTNN 
và trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoặc 
đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát đối với những nơi, lĩnh vực có biểu hiện, nguy cơ tham 
nhũng cao.
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+ Tham mưu lãnh đạo Ban góp ý đối với Kế hoạch kiểm toán hằng năm 
của Kiểm toán Nhà nước.

+ Trên cơ sở nắm tình hĩnh, kịp thời thông tin cho KTNN những địa chỉ 
thuộc địa bàn Vụ 5 được phân công theo dõi, cần phải tiến hành kiểm toán 
để làm rõ, xem xét, đánh giá.

+ Tăng cường phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN về các vi phạm có 
dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, cũng như trách nhiệm của 
người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, 
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thuộc địa bàn được phân công theo dõi.

.+ Phối hợp chặt chẽ trong xử lý đơn thư tố cáo về sai phạm trong 
quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước nảy sinh trên địa bàn 
được phân công theo dõi.

- Vụ Địa phương (Vụ 6) chủ trì thực hiện:
+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối họp liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Vụ 6 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

+ Tích cực phối hợp kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị của KTNN ở các địa phương thuộc địa bàn được phân công theo dõi 
nhằm phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm để kiến nghị chuyển 
cơ quan điều tra xử lý theo tinh thần Kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về PCTN.

+ Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phòng, chống tham 
nhũng của Ban NCTW thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu các 
báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN thuộc địa bàn được phân công theo 
dõi, phát hiện dấu hiệu sai phạm để kịp thời trao đổi thông tin với KTNN 
và trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiếm tra, giám sát hoặc 
đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát đối với những nơi, lĩnh vực có biểu hiện, nguy cơ tham 
nhũng cao.

+ Trên cơ sở nắm tình hình, kịp thời thông tin cho KTNN những địa chỉ 
thuộc địa bàn Vụ 6 được phân công theo dõi, cần phải tiến hành kiểm toán 
để làm rõ, xem xét, đánh giá.

+ Tăng cường phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN về các vi phạm có 
dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, cũng như trách nhiệm của
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người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, 
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thuộc địa bàn được phân công theo dõi.

+ Phối hợp chặt chẽ trong xử lý đơn thư tố cáo về sai phạm trong 
quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước nảy sinh trên địa bàn 
được phân công theo dõi.

+ Chủ trì, phối họp hướng dẫn Ban Nội chính tỉnh, thành ủy thuộc địa 
bàn được phân công theo dõi và Kiểm toán khu vực xây dựng và thực hiện 
Quy chế phối họp trong công tác phòng, chống tham nhũng, (riêng nội dung 
này, Vụ 6 chủ trì phổi họp với Vụ 8 tham muu Lãnh đạo Ban ban hành công 
văn hướng dân địa phương, nhimg tình hình và kết quả thì địa bàn thuộc vụ 
nào được phân công, vụ đó theo dõi, tổng hợp)

- Vụ Công tác phía Nam (Vụ 8) chủ trì thực hiện:
+ Nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế phối hợp liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Vụ 8 được quy định tại Quyết định số 515- 
QĐ/BNCTW, ngày 28-8-2014 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

+ Tích cực phối hợp kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị của KTNN ở các địa phương thuộc địa bàn được phân công theo dõi 
nhằm phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm để kiến nghị chuyển 
cơ quan điều tra xử lý theo tinh thần Kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về PCTN.

+ Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phòng, chống tham 
nhũng của Ban NCTW thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu các 
báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN thuộc địa bàn được phân công theo 
dõi, phát hiện dấu hiệu sai phạm để kịp thời trao đổi thông tin với KTNN 
và trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoặc 
đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát đối với những nơi, lĩnh vực có biểu hiện, nguy cơ tham 
nhũng cao.

+ Trên cơ sở nắm tình hình, kịp thời thông tin cho KTNN những địa chỉ 
thuộc địa bàn Vụ 8 được phân công theo dõi, cần phải tiến hành kiểm toán 
để làm rõ, xem xét, đánh giá.

+ Tăng cường phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN về các vi phạm có 
dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, cũng như trách nhiệm của 
người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, 
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thuộc địa bàn được phân công theo dõi.
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+ Phối hợp chặt chẽ trong xử lý đơn thư tố cáo về sai phạm trong 
quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước nảy sinh trên địa bàn 
được phân công theo dõi.

+ Phối hợp hương dẫn Ban Nội chính tỉnh, thành ủy thuộc địa bàn được 
phân công theo dõi và Kiểm toán khu vực xây dựng và thực hiện Quy chế phối 
họp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tạp chí Nội chính: thực hiện tổ chức tuyên truyền trên Tạp chí Nội 
chính và Trang thông tin điện tử tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai 
thực hiện Quy chế phối hợp.

- Văn phòng chủ trì thực hiện:

+ Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện những quy định về chế độ trao đổi 
thông tin giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Kiểm toán 
Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là phân cấp việc cung 
cấp thông tin, tổ chức cung cấp thông tin cho các Vụ, đơn vị thuộc Ban NCTW 
để thực hiện Kế hoạch này.

+ Thực hiện thủ tục hành chính trong việc mời và cử đại diện tham 
gia các hội nghị, hội thảo; tham gia đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Nội 
chính Trung ương, các đoàn công tác, đoàn nghiên cứu, đoàn khảo sát và 
đoàn kiểm tra giám sát hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ...vv, 
trên cơ sở đề nghị của Vụ chức năng thuộc Ban hoặc theo chỉ đạo của Lãnh 
đạo Ban Nội chính Trung ương.

+ Theo dõi chung về số liệu đối với việc gửi, nhận các Báo cáo kiểm 
toán và hồ sơ, tài liệu khác thông qua việc mở sổ ghi chép của bộ phận Văn 
thư khi tài liệu đi hoặc đến.

III. Tổ chức thực hiện
- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị có trách nhiệm quán triệt trong nội bộ về 

các nội dung Quy chế phối hợp, cũng như tinh thần, nội dung Hội nghị Sơ 
kết Quy chế phối hợp ngày 27-5-2016.

- Căn cứ vào nội dung Quy chế phối hợp, Báo cáo sơ kết 01 năm 
thực hiện Quy chế phối họp và Kế hoạch này, từng vụ, đơn vị phối họp với 
các Vụ, đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch cụ thế, báo 
cáo Lãnh đạo Ban phụ trách cho ý kiến để triển khai thực hiện. Báo cáo xin 
ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban và tập thể Lãnh đạo Ban đối với những nội 
dung phối hợp vượt thẩm quyền.
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- Các Vụ, đơn vị được phân công các nhiệm vụ nêu trên thường 
xuyên phản ánh kêt quả thực hiện bằng văn bản với Vụ 5 - Vụ đầu mối và 
Lãnh đạo Ban; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Vụ 5 trước ngày 
15-12-2016 (đối với kết quả 6 tháng) và trước ngày 15-06 hằng năm để 
tông hợp tình hình, kêt quả chung phục vụ việc tô chức sơ kết năm.
Noi nhân: K/T TRƯỞNG BAN
- BNCTW: TB, các PTB,

các vụ, đơn vị (để thực hiện),
- Ban CSĐ KTNN: Bí thư,

Thanh tra KTNN (để phổi hợp),
- Lưu: VT, Vụ 5(3), VVP.

Võ Văn Dũng
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