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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

hực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã 

được Trung ương Đảng chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đạt nhiều 
kết quả tích cực, rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của Nhân 
dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, 
chống tham nhũng (như các quy định về nêu gương; kiểm tra, 
giám sát, xử lý kỷ luật đảng; kiểm soát tài sản của cán bộ; thẩm 
quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng trong công 
tác phòng, chống tham nhũng; về phân cấp quản lý và bổ 
nhiệm, giới thiệu cán bộ...) đã được ban hành; công tác phát 
hiện, xử lý các vụ việc; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Những kết 
quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian 
qua đã có tác dụng giáo dục, phòng ngừa, cảnh tỉnh, răn đe và 
ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng; làm trong sạch bộ 
máy Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; tạo những 
chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, 
ủng hộ, là động lực to lớn để đưa đất nước tiếp tục phát triển 
nhanh và bền vững.  

Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp, 
lâu dài, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, song những kinh nghiệm, 
những kết quả đạt được là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, 
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cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham 
nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực 
hơn nữa; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây 
dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị ngày càng 
trong sạch, vững mạnh. 

Để đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên 
nhân, trong đó một trong những yếu tố cơ bản, quan trọng 
chính là sự chỉ đạo trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt và hiệu 
quả của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.  

Nhằm hệ thống hóa những tư tưởng chỉ đạo của Đồng chí 
về công tác phòng, chống tham nhũng, giúp các ngành, các cấp, 
các địa phương, các tổ chức đảng và Nhân dân nắm vững, 
quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 
Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.  

Cuốn sách gồm hai phần:  
Phần thứ nhất: Một số bài phát biểu, bài viết và trả lời 

phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Phần thứ hai: Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng tại một số phiên họp Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng.  

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với các đồng chí và 
bạn đọc.  

Tháng 4 năm 2019 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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Phần thứ nhất 

MỘT SỐ BÀI PHÁT BIỂU, BÀI VIẾT 
VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TỔNG BÍ THƯ,  

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG  
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
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CÔNG TÁC KIỂM TRA PHẢI TẬP TRUNG VÀO 

VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ 
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG, GIẢI QUYẾT  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC,  
ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ* 

1. Như chúng ta đều biết, công tác kiểm tra là một bộ 
phận của công tác xây dựng Đảng, một nội dung quan 
trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm bảo đảm 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa và khắc 
phục những hư hỏng, tiêu cực trong Đảng. Không kiểm tra 
coi như không lãnh đạo. Trong tình hình hiện nay, công 
tác kiểm tra lại càng đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đây 
là công việc rất khó khăn, phức tạp, dễ động chạm, nhiều 
khi phải chịu đựng, hy sinh quyền lợi cá nhân.  

2. Trong những năm qua, hoạt động kiểm tra của Đảng 
nói chung cũng như ngành kiểm tra nói riêng, trong đó có 

___________ 

* Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương và cán bộ chủ chốt của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương, ngày 16/9/2011. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).  
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Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã làm được rất nhiều việc 
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong 
Điều lệ Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong 
sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương trong 
Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội của đất nước. Tôi cũng chưa hình dung được Đảng ta sẽ 
như thế nào nếu không có hoạt động kiểm tra của các cấp ủy 
đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, hoạt động của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có những khởi sắc, có 
nhiều đổi mới, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Nhiều văn 
bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát đã được 
ban hành, như Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; Kết 
luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, 
giám sát; Thông báo kết luận của Ban Bí thư về luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về 
làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo 
ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các 
cấp. Việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
kiểm tra được quan tâm, cùng với bảo đảm chế độ, chính 
sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra đã khuyến khích 
cán bộ làm công tác kiểm tra yên tâm công tác. Việc 
tuyên truyền công khai một số vụ việc đã thể hiện tính 
chiến đấu cao, được dư luận xã hội hoan nghênh. Điều 
quan trọng là phạm vi hoạt động của công tác kiểm tra 
được mở rộng, trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban 
Kiểm tra được giao thêm và đã được ghi trong Điều lệ 
Đảng, các quy định, quy chế làm việc, đặt nền móng lâu 
dài cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 
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Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, thời gian chưa 
dài, các đồng chí cùng một lúc vừa phải sắp xếp tổ chức, 
kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động và 
quy chế làm việc, vừa chuẩn bị giúp Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và Ban Chấp hành Trung ương ban hành các văn kiện 
liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời chủ 
động tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng 
quy định. Giải quyết công việc tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, 
trong đó có những việc rất phức tạp; giữ được nền nếp 
công tác, làm việc bài bản, chặt chẽ và có đổi mới, phục vụ 
công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, 
kiện toàn bộ máy nhân sự ở Trung ương và các địa 
phương, những vấn đề liên quan đến đề bạt, sắp xếp cán 
bộ. Các đồng chí còn quan tâm chỉ đạo và thực hiện có 
hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ; chăm lo cơ sở vật chất, chuẩn bị điều kiện làm việc cho 
lâu dài; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, công tác đối ngoại, 
công tác tuyên truyền... 

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm 
ơn các đồng chí về những cố gắng và kết quả đã đạt được, 
đóng góp rất quan trọng cho công tác chung của Đảng. 

3. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Các 
đồng chí đều rõ, Đại hội XI của Đảng đã phân tích, nhận 
định, dự báo tình hình quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, từ 
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đầu năm 2011 đến nay, những diễn biến về suy giảm kinh 
tế thế giới, nợ công ở một số nước, khủng hoảng chính trị ở 
Bắc Phi, thảm họa thiên tai ở Nhật Bản, tình hình phức 
tạp ở Biển Đông... cho thấy tình hình thế giới sẽ còn diễn 
biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, chúng ta đã chỉ đạo 
khá quyết liệt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 
bảo đảm an sinh xã hội, nhưng với những tồn tại, có mặt 
còn yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây 
dựng Đảng và tình hình phức tạp về an ninh gần đây cho 
thấy nhiệm vụ của toàn Đảng nói chung, công tác kiểm tra, 
giám sát nói riêng, là rất nặng nề. Tôi muốn lưu ý thêm các 
đồng chí là, tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng 
trong dân, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng có những 
biểu hiện đáng lo ngại. Nhất là tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống; tệ quan 
liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, công chức chưa được đẩy lùi, đã làm cho uy tín của 
Đảng và Nhà nước bị sứt mẻ, lòng tin của Nhân dân bị 
giảm sút. Có thể nói, thực tiễn đang đòi hỏi và Nhân dân 
đang mong chờ chúng ta phải ngăn chặn được các tệ nạn 
tiêu cực đó. Công tác kiểm tra phải làm sao góp phần chặn 
đứng những hiện tượng tiêu cực đó để từng bước làm trong 
sạch đội ngũ của Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 

Đại hội XI của Đảng đã định hướng cho công tác kiểm 
tra, tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng; giải quyết một số vấn đề xã hội bức 
xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ 
cương xã hội); đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu 



 11

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, thời gian chưa 
dài, các đồng chí cùng một lúc vừa phải sắp xếp tổ chức, 
kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động và 
quy chế làm việc, vừa chuẩn bị giúp Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và Ban Chấp hành Trung ương ban hành các văn kiện 
liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời chủ 
động tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng 
quy định. Giải quyết công việc tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, 
trong đó có những việc rất phức tạp; giữ được nền nếp 
công tác, làm việc bài bản, chặt chẽ và có đổi mới, phục vụ 
công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, 
kiện toàn bộ máy nhân sự ở Trung ương và các địa 
phương, những vấn đề liên quan đến đề bạt, sắp xếp cán 
bộ. Các đồng chí còn quan tâm chỉ đạo và thực hiện có 
hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ; chăm lo cơ sở vật chất, chuẩn bị điều kiện làm việc cho 
lâu dài; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, công tác đối ngoại, 
công tác tuyên truyền... 

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm 
ơn các đồng chí về những cố gắng và kết quả đã đạt được, 
đóng góp rất quan trọng cho công tác chung của Đảng. 

3. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Các 
đồng chí đều rõ, Đại hội XI của Đảng đã phân tích, nhận 
định, dự báo tình hình quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, từ 
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đầu năm 2011 đến nay, những diễn biến về suy giảm kinh 
tế thế giới, nợ công ở một số nước, khủng hoảng chính trị ở 
Bắc Phi, thảm họa thiên tai ở Nhật Bản, tình hình phức 
tạp ở Biển Đông... cho thấy tình hình thế giới sẽ còn diễn 
biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, chúng ta đã chỉ đạo 
khá quyết liệt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 
bảo đảm an sinh xã hội, nhưng với những tồn tại, có mặt 
còn yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây 
dựng Đảng và tình hình phức tạp về an ninh gần đây cho 
thấy nhiệm vụ của toàn Đảng nói chung, công tác kiểm tra, 
giám sát nói riêng, là rất nặng nề. Tôi muốn lưu ý thêm các 
đồng chí là, tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng 
trong dân, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng có những 
biểu hiện đáng lo ngại. Nhất là tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống; tệ quan 
liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, công chức chưa được đẩy lùi, đã làm cho uy tín của 
Đảng và Nhà nước bị sứt mẻ, lòng tin của Nhân dân bị 
giảm sút. Có thể nói, thực tiễn đang đòi hỏi và Nhân dân 
đang mong chờ chúng ta phải ngăn chặn được các tệ nạn 
tiêu cực đó. Công tác kiểm tra phải làm sao góp phần chặn 
đứng những hiện tượng tiêu cực đó để từng bước làm trong 
sạch đội ngũ của Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 

Đại hội XI của Đảng đã định hướng cho công tác kiểm 
tra, tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng; giải quyết một số vấn đề xã hội bức 
xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ 
cương xã hội); đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu 
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tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cụ thể là phải 
hướng vào:  

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Cương 
lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. 
Đảng ta là đảng cầm quyền, cho nên phải rất coi trọng và 
tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị 
quyết của Đảng thành luật, pháp lệnh, nghị định để các tổ 
chức nhà nước và toàn dân thực hiện. Một số nghị quyết 
của Đảng vừa qua ban hành là rất đúng đắn, hợp lòng 
dân, nhưng kết quả thực hiện còn hạn chế; một số chủ 
trương, định hướng chưa trở thành hiện thực, phần lớn là 
do khâu tổ chức thực hiện thiếu cụ thể, thiếu thể chế hóa 
thành chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... Chúng ta 
cần nhận rõ rằng, trong điều kiện hiện nay, khi đã có chủ 
trương, nghị quyết thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng trước hết là phải nâng cao năng 
lực tổ chức thực hiện. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc 
của cấp ủy. Vừa qua, một số nơi nội bộ mất đoàn kết, vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tình trạng cấp ủy bao 
biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo chính quyền, người 
đứng đầu độc đoán, mất dân chủ, tự phê bình và phê bình 
yếu, để tình hình cơ quan, đơn vị vi phạm trong thời gian 
dài mới phát hiện ra... là do không chấp hành đúng nguyên 
tắc, quy chế làm việc. Do vậy, phải coi trọng kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy để thực hiện 
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, là vấn đề quyết định bảo 
đảm cho sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
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- Kiểm tra, giám sát về cán bộ và công tác cán bộ, góp 
phần giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và 
sử dụng người tài, khắc phục những biểu hiện mà dư luận 
xã hội đang rất bức xúc và lên án là tình trạng chạy chức, 
chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy huân chương,... 
Chú trọng kiểm tra, giám sát cả trong lĩnh vực kinh tế, xã 
hội, hành chính, tư pháp,... Đấu tranh chống tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí là cuộc đấu tranh trong mỗi cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và ngay trong mỗi con người (nhất là cán bộ 
có chức, có quyền). Kiểm tra, giám sát tốt về cán bộ và 
công tác cán bộ sẽ góp phần giải quyết tận “gốc” việc tham 
nhũng, tiêu cực. 

Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh hơn 
nữa việc tuyên truyền, học tập, quán triệt mục tiêu, quan 
điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 
khóa X, các quy định, quy chế, quyết định của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát một cách 
thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Phải nhận thức sâu sắc 
rằng, kiểm tra, giám sát là những công việc thuộc chức 
năng lãnh đạo của Đảng; tổ chức đảng phải trực tiếp tiến 
hành công tác kiểm tra, giám sát; mọi tổ chức đảng và 
đảng viên đều chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Đề 
cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu 
đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra. Thực tế cho thấy, mọi vi phạm của tổ chức và 
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tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cụ thể là phải 
hướng vào:  

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Cương 
lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. 
Đảng ta là đảng cầm quyền, cho nên phải rất coi trọng và 
tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị 
quyết của Đảng thành luật, pháp lệnh, nghị định để các tổ 
chức nhà nước và toàn dân thực hiện. Một số nghị quyết 
của Đảng vừa qua ban hành là rất đúng đắn, hợp lòng 
dân, nhưng kết quả thực hiện còn hạn chế; một số chủ 
trương, định hướng chưa trở thành hiện thực, phần lớn là 
do khâu tổ chức thực hiện thiếu cụ thể, thiếu thể chế hóa 
thành chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... Chúng ta 
cần nhận rõ rằng, trong điều kiện hiện nay, khi đã có chủ 
trương, nghị quyết thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng trước hết là phải nâng cao năng 
lực tổ chức thực hiện. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc 
của cấp ủy. Vừa qua, một số nơi nội bộ mất đoàn kết, vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tình trạng cấp ủy bao 
biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo chính quyền, người 
đứng đầu độc đoán, mất dân chủ, tự phê bình và phê bình 
yếu, để tình hình cơ quan, đơn vị vi phạm trong thời gian 
dài mới phát hiện ra... là do không chấp hành đúng nguyên 
tắc, quy chế làm việc. Do vậy, phải coi trọng kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy để thực hiện 
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, là vấn đề quyết định bảo 
đảm cho sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
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- Kiểm tra, giám sát về cán bộ và công tác cán bộ, góp 
phần giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và 
sử dụng người tài, khắc phục những biểu hiện mà dư luận 
xã hội đang rất bức xúc và lên án là tình trạng chạy chức, 
chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy huân chương,... 
Chú trọng kiểm tra, giám sát cả trong lĩnh vực kinh tế, xã 
hội, hành chính, tư pháp,... Đấu tranh chống tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí là cuộc đấu tranh trong mỗi cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và ngay trong mỗi con người (nhất là cán bộ 
có chức, có quyền). Kiểm tra, giám sát tốt về cán bộ và 
công tác cán bộ sẽ góp phần giải quyết tận “gốc” việc tham 
nhũng, tiêu cực. 

Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh hơn 
nữa việc tuyên truyền, học tập, quán triệt mục tiêu, quan 
điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 
khóa X, các quy định, quy chế, quyết định của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát một cách 
thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Phải nhận thức sâu sắc 
rằng, kiểm tra, giám sát là những công việc thuộc chức 
năng lãnh đạo của Đảng; tổ chức đảng phải trực tiếp tiến 
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đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, đều có nguyên nhân là do thiếu kiểm tra, giám 
sát, và đều có đánh giá chung là: nếu được kiểm tra, 
giám sát sớm hơn, thường xuyên hơn thì hậu quả vi 
phạm sẽ ít nghiêm trọng hơn, và có thể sẽ không xảy ra 
vi phạm. Qua kiện toàn tổ chức sau Đại hội Đảng, nhiều 
lãnh đạo và người chủ trì có sự thay đổi nên phải nhấn 
mạnh vấn đề này. 

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một 
cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận 
trọng và chặt chẽ; trong đó lấy phòng ngừa, lấy xây là 
chính. Chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, do vậy, công 
tác kiểm tra, giám sát không chỉ làm rõ những ưu điểm, 
khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện những 
nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức 
đảng, đảng viên và đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô. Chú ý nhiều hơn đến 
hoạt động giám sát, hướng dẫn giám sát (vì đây là vấn đề 
mới) theo tinh thần “giám sát phải mở rộng; kiểm tra có 
trọng tâm, trọng điểm”.  

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục tham mưu, giúp 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, chủ trì hoặc phối hợp xây 
dựng các đề án nhằm cụ thể hóa và thể chế hóa Nghị quyết 
Trung ương 5 khóa X, các quy định, quyết định, kết luận 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và tới đây sẽ ban 
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hành về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là về công tác 
cán bộ, cơ chế, chính sách, điều kiện vật chất để nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Vai trò 
tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư của các đồng chí 
là rất quan trọng (tiến độ thực hiện đề án, chất lượng đề án 
phụ thuộc nhiều vào các cơ quan tham mưu). 

Theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI, Hội nghị Trung ương 3 (tháng 
10/2011) sẽ ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng 
(bao gồm cả Quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật đảng trong Chương VII và Chương 
VIII Điều lệ Đảng), Quy định về những điều đảng viên 
không được làm; Hội nghị Trung ương 4 (tháng 12/2011) 
sẽ thảo luận và ra Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách 
trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Hội nghị Trung 
ương 5 (tháng 4/2012) sẽ sơ kết 5 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. Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ 
động nghiên cứu, đề xuất những ý kiến thiết thực, hiệu 
quả, góp phần nâng cao chất lượng các đề án, báo cáo 
trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đồng 
thời chủ động chuẩn bị để ban hành chương trình kiểm 
tra năm 2012. 

Chúng ta ai cũng mong muốn Đảng ta, Nhà nước ta 
luôn luôn trong sạch, vững mạnh; toàn hệ thống chính trị 
vững mạnh. Muốn Đảng mạnh, Nhà nước mạnh thì phải 
thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; 
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nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, 
giám sát. Mà muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm 
tra, giám sát thì bên cạnh việc dựa vào sức mạnh của 
Đảng, của Nhân dân, phải có một hệ thống kiểm tra, 
giám sát mạnh, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng phải 
mạnh. Phải nâng cao trình độ, bản lĩnh, sức chiến đấu 
của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Mỗi cán bộ làm công tác 
kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, 
khách quan, chính trực, và hơn ai hết, phải liêm, phải 
sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được người 
khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người 
thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng 
phải là những “Bao Công” của thời nay, phải là những 
người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh 
vừa có lòng nhân ái và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh 
về quyền lợi cá nhân nữa. Tôi thông cảm, chia sẻ khó 
khăn với các đồng chí và tin tưởng ở bản lĩnh và tấm lòng 
của các đồng chí đối với Đảng. 

Các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm xây dựng bộ 
máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương cần phối hợp tốt hơn nữa với 
các ban đảng, ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực 
thuộc Trung ương, các cơ quan kiểm toán, thanh tra, tư 
pháp trong hoạt động kiểm tra, giám sát. 

Hiện nay, vị trí, vai trò của Ủy ban Kiểm tra các 
cấp, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang được đề 
cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng; bộ máy, 
cán bộ đã được tăng cường; chương trình hoạt động và 
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quy chế làm việc đã được xây dựng. Đó là tiền đề quan 
trọng để các đồng chí ra quân mạnh mẽ hơn nữa, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa. Thực tiễn đang 
đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt, không nói lý 
thuyết, đạo lý chung chung. Cũng như việc học tập tấm 
gương Bác Hồ thì không nên nói nhiều mà hãy làm 
những việc cụ thể, thiết thực hằng ngày.  

Tôi hy vọng rằng, sau buổi làm việc hôm nay, chúng 
ta sẽ có một khí thế mới, quyết tâm mới, đẩy mạnh hơn 
nữa công tác kiểm tra, giám sát, để thực hiện thật tốt các 
nhiệm vụ chính trị Đảng giao. Một lần nữa, tôi xin thay 
mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúc các đồng chí thành 
viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí cán bộ, 
công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và 
ngành kiểm tra cả nước luôn luôn mạnh khỏe, phát huy 
truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung 
thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xứng đáng với sự tin 
cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 
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BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG 
PHẢI LÀ MỘT CƠ QUAN GƯƠNG MẪU,  

VỮNG VÀNG VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ,  
NẮM CHẮC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI  
CỦA ĐẢNG VỀ LĨNH VỰC NỘI CHÍNH* 

ảng ta là Đảng cầm quyền, phải lãnh đạo Nhà nước 
và xã hội một cách toàn diện, kể cả về chính trị, kinh 

tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... trong 
đó có việc lãnh đạo hoạt động của bộ máy nhà nước. Và 
trong hoạt động của bộ máy nhà nước có lĩnh vực nội 
chính, không thể không có sự lãnh đạo về công tác nội 
chính. Nội chính, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội 
chính như tòa án, kiểm sát, thanh tra, các cơ quan có chức 
năng tư pháp... là những lĩnh vực rất quan trọng, nhưng 
cũng rất khó khăn, phức tạp. Chúng ta có chính quyền 
nhân dân từ năm 1945 đến nay dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên càng khó khăn, 
phức tạp. Có những việc chúng ta vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, tổng kết và tiếp tục thực hiện, đặc biệt là công tác 

___________ 

* Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương, ngày 
23/01/2014. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).  

Đ

 20

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ Đại hội VI của 
Đảng, chúng ta mới bắt đầu nói đến tham nhũng và chống 
tham nhũng. Đã gọi là Đảng lãnh đạo thì phải có cơ quan 
tham mưu, trong lĩnh vực nào cũng vậy, nhất là trong lĩnh 
vực to lớn, khó khăn, phức tạp, quan trọng như chống 
tham nhũng thì cũng cần phải có cơ quan tham mưu. Tại 
sao từ năm 1966 chúng ta đã có Ban Pháp chế? Cho nên 
không phải ngẫu nhiên chúng ta phải thành lập một cơ 
quan như vậy. Đây là cơ quan tham mưu cho Đảng về 
công tác nội chính, về lĩnh vực tổ chức và hoạt động công 
tác nội chính, về công tác phòng, chống tham nhũng. Thế 
vì sao có những lúc lại giải thể Ban Nội chính Trung ương, 
Ban Kinh tế Trung ương? Bởi lúc bấy giờ có một lý lẽ là: 
đã là Đảng cầm quyền, có bộ máy tổ chức của Nhà nước 
thì Đảng sử dụng các cơ quan tham mưu trong bộ máy 
nhà nước để phục vụ cho công tác lãnh đạo của mình. 
Nhưng mới giải thể mấy năm nay thì bây giờ đã phải lập 
lại. Sử dụng các cơ quan tham mưu của bộ máy nhà nước, 
nghe thì có vẻ là hợp lý, nhưng thực ra chưa phải, như vậy 
là hiểu chưa đúng chức năng lãnh đạo của Đảng. Tham 
mưu của Đảng khác với Nhà nước. Tham mưu của Đảng là 
đề xuất chủ trương, đường lối, quan điểm về lĩnh vực nội 
chính. Còn tham mưu của Nhà nước là để tổ chức thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Ở Quốc hội cũng 
có chức năng giám sát, nhưng là giám sát việc thực hiện 
Hiến pháp và pháp luật. Vậy ở bên Đảng là chủ trương, 
đường lối, quan điểm từ đầu của Đảng về lĩnh vực nội 
chính thì ai lo? Sử dụng một bộ máy của cơ quan chỉ đạo 
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công việc hằng ngày để làm nhiệm vụ tham mưu chiến 
lược thì có được không? Thông thường, một điều rất thực 
tế là ăn cây nào, rào cây nấy, dù là một cách rất khách 
quan. Cho nên, dễ sa vào những việc cụ thể mà không 
quan tâm thích đáng đến những vấn đề có tính chủ 
trương, đường lối, quan điểm. Ai là người tham mưu, đề 
xuất những chủ trương, quan điểm để xây dựng luật pháp 
trên lĩnh vực nội chính? Ai là người giám sát việc sửa đổi 
Hiến pháp có đúng Cương lĩnh của Đảng hay không? Cho 
nên, yêu cầu đặt ra là phải có một bộ máy riêng (đương 
nhiên không phải lập lại tất cả các ban của Đảng) để giúp 
Trung ương tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. 
Cho nên lập lại Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế 
Trung ương là một yêu cầu khách quan, được dư luận 
đồng tình và khẳng định đây là chủ trương đúng đắn.  

Về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2013, 
Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập và chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương 
ban hành ngày 28/12/2012, nhưng thực ra là sau Tết 
Nguyên đán 2013, Ban mới bắt đầu triển khai các hoạt 
động. Trong điều kiện mới thành lập, vừa chạy vừa xếp 
hàng, bước đầu Ban đã thực hiện tốt nhiều công việc được 
giao. Xin nêu ba loại vấn đề:  

Một là, Ban đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bố trí cán 
bộ, chuẩn bị đội ngũ, chỗ làm việc. Sắp xếp lại thì nhiều bộ 
phận có cái thuận nhưng cũng có cái khó. Ai làm tiếp, ai 
không, có sàng lọc hay không - khó lắm chứ. Thế nên nói 
vừa chạy vừa xếp hàng là thế. Xây dựng quy chế công tác, 
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xác định chức năng, nhiệm vụ, thiết lập các mối quan hệ 
với các cơ quan: Trung ương là thế nào, ở các địa phương 
là thế nào - đến nay đã cơ bản đi vào nền nếp. Về biên chế, 
Ban Nội chính Trung ương có hơn 100 cán bộ, công chức. 
Các đơn vị trực thuộc đã đi vào hoạt động và bước đầu có 
kết quả tích cực. Đồng thời theo chủ trương của Trung 
ương thì có các Ban Nội chính ở các tỉnh, thành phố. Như 
vậy, chúng ta lại có cả một hệ thống nội chính ở địa 
phương phải lo, phải hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ... 

Hai là, triển khai ngay một số công việc được giao, 
chịu sức ép rất lớn, dư luận đòi hỏi, chờ đợi, trông chờ xem 
Ban Nội chính Trung ương ra đời như thế thì hoạt động 
thế nào, liệu có đáp ứng mong mỏi không hay lại càng mất 
niềm tin? Có một tâm lý như thế khi Ban Nội chính Trung 
ương tái thành lập. Nhưng rõ ràng trong một năm qua, 
Ban Nội chính Trung ương đã cố gắng, nỗ lực rất lớn, đặc 
biệt trong vai trò là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Một kết quả rất 
rõ là Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu, đề xuất để 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
thành lập 7 đoàn kiểm tra liên ngành, có tác dụng rất tốt. 
Báo cáo của các đoàn kiểm tra rất bài bản, không những 
có tác dụng thúc đẩy, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện công tác 
phòng, chống tham nhũng tốt hơn mà còn phát hiện, kiến 
nghị thêm nhiều vấn đề phải xử lý tiếp, kể cả ở Trung 
ương và địa phương. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, việc thanh 
tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp chính là thực hiện 
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Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay” và Kế hoạch số 08-KH/TW 
của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Điểm hay là ở 
chỗ này. Qua kiểm tra, giám sát, Ban đã đề xuất được 
nhiều vấn đề tốt. Vừa rồi họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng đánh giá cao. Dư luận đánh giá 
tốt, tiếp xúc cử tri rất hoan nghênh. Đây là một trong 
những điểm nổi bật trong năm 2013 của Ban Nội chính 
Trung ương. 

Ban Nội chính Trung ương cũng đã chủ động tham 
mưu, đề xuất để Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng lựa chọn 8 vụ án và 2 vụ việc đưa vào diện 
Ban Chỉ đạo chỉ đạo, theo dõi. Lúc đầu khi đưa các vụ án, 
vụ việc này ra bàn ở Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng cũng còn có ý kiến băn khoăn, không 
hiểu Ban Chỉ đạo làm thế có chồng chéo chức năng không, 
có làm thay các cơ quan nhà nước không? Nhưng sau khi 
thống nhất thành lập các bộ phận chuẩn bị, giúp việc để 
triển khai thực hiện thì rõ ràng chỉ trong một thời gian 
ngắn, mới từ tháng 8/2013 đến nay, trong đó có những vụ 
án đã tồn đọng 5 - 6 năm nay và có những vụ án mới khởi 
tố tháng 5/2012... thì đã được đưa ra xử lý, xét xử rất 
nghiêm minh, được dư luận đánh giá tốt. Bên cạnh đó, 
Ban Nội chính Trung ương còn hoàn thành tốt một số 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của công tác nội chính như sơ 
kết, tổng kết một số văn bản, chỉ thị, thông báo của Ban 
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Bí thư; tham mưu, đề xuất một số chủ trương, biện pháp 
mới; thẩm định một số đề án quan trọng trình Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư; tham gia một số đoàn kiểm tra giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đôn đốc 
việc thành lập, tập huấn nghiệp vụ cho các Ban Nội chính 
ở cấp tỉnh, thành phố. 

Ba là, về phương pháp công tác, lề lối làm việc - đây 
cũng chính là một điểm sáng của Ban Nội chính Trung 
ương thời gian qua. Ban làm việc có kế hoạch, chương trình 
bài bản, nghiêm túc, có phân công và phối hợp tốt, khá nhịp 
nhàng, không chồng chéo, đúng chức năng, nhiệm vụ. 
Chính vì thế, hoạt động của Ban đạt hiệu quả. Cán bộ, công 
chức, viên chức của Ban chủ động, sáng tạo, lăn lộn với 
công việc. Lãnh đạo Ban rất sâu sát, cụ thể với tinh thần 
trách nhiệm cao. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng vừa qua đã rút ra một kinh 
nghiệm hay của năm 2013, đó là xác lập được một cơ chế 
phối hợp trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng. Ở 
đây đòi hỏi sự phối hợp rất cao, rất nhịp nhàng và phải 
thống nhất ý kiến thì mới làm được vì phòng, chống tham 
nhũng là lĩnh vực khó, phức tạp. Nó đụng chạm ngay đến 
lợi ích, đụng chạm ngay đến con người. Và lợi ích ở đây là 
lợi ích nhóm, nó chằng chịt với nhau ở các cấp, các ngành, 
rất nan giải, phức tạp cho nên đòi hỏi một sự phối hợp rất 
cao. Tôi thấy các đồng chí tán thành cơ chế này và cho 
rằng, Ban đã thực hiện đúng chức năng lãnh đạo về đường 
lối xử lý, về phương pháp, chứ không can thiệp cụ thể vào 
vụ án phải xử mấy năm, tội danh gì, không có án bỏ túi. 
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Mô hình này rất hay và là một kinh nghiệm của năm 2013 
cần tiếp tục phát huy. Ban có tác dụng lớn và vai trò lớn ở 
chỗ đó, đồng tâm nhất trí rất cao. Thật sự vừa rồi tôi thấy 
rất mừng là các cơ quan tòa án, kiểm sát, công an đã phối 
hợp tốt, chúng ta đã tìm ra khâu đột phá là vì sao điều tra 
thường là lâu, khâu giám định thường là vướng, vận dụng 
nhiều án treo với án tham nhũng. Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng tập trung đột phá ba điểm 
này. Qua thực tế triển khai cho thấy, đột phá ba điểm này 
là đúng, trong đó có công lớn của Ban Nội chính Trung 
ương. Tôi cho rằng, nhìn lại, chúng ta có thể tổng kết, rút 
ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. 

Như vậy, thực tế cho thấy, gần một năm hoạt động 
của Ban Nội chính Trung ương rõ ràng khẳng định chủ 
trương việc lập lại Ban Nội chính Trung ương là đúng. Kể 
cả với Ban Kinh tế Trung ương, việc lập lại là đúng. Đề 
nghị Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục kiên trì để 
thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đương nhiên, mới hoạt động 
được một năm thì còn nhiều việc cần phải làm. Sự nghiệp 
phòng, chống tham nhũng của chúng ta trước mắt còn 
gian nan, khó khăn, gian khổ, phức tạp vô cùng. Phấn 
khởi, tự hào và mừng là được dư luận đồng tình, đánh giá 
cao, nhưng không được chủ quan. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và các năm 
tiếp theo, tôi đồng tình như trong Báo cáo đã nêu. Xin 
nhấn mạnh thêm mấy việc:  

Thứ nhất, một lần nữa đề nghị Ban cần nhận thức rất 
sâu sắc về vai trò, vị trí của Ban Nội chính Trung ương. 
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Đây là cơ quan tham mưu của Đảng, hay cũng có thể nói là cơ 
quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác nội chính. 
Như trong Quyết định số 159-QĐ/TW ngày 26/12/2012 của 
Bộ Chính trị đã nêu là cơ quan tham mưu của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn 
thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Có 
thể nói, Ban Nội chính Trung ương là tai mắt của Đảng, là 
bộ óc của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng. Không phải chỉ có phòng, chống tham nhũng, đấy là 
một việc thôi, lĩnh vực nội chính rất rộng, liên quan đến cả 
an ninh, trật tự xã hội, quản lý nhà nước bằng pháp luật... 
Chúng ta không ngại trùng lắp chức năng của các cơ quan 
khác. Phải nắm và nhận thức rất sâu sắc vai trò, vị trí quan 
trọng của Ban Nội chính Trung ương. 

Thứ hai, phải nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ của 
Ban Nội chính Trung ương. Trong Quyết định số 159-
QĐ/TW ngày 26/12/2012 của Bộ Chính trị có nêu sáu 
nhiệm vụ, nhưng tôi nhấn mạnh ba nhiệm vụ: Một là, 
nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Đây là nghiên cứu, tham 
mưu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng 
về công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là những đề án 
liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham 
nhũng; nghiên cứu đề xuất một số chủ trương, chính sách 
về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng. Đề xuất 
với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng 
xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. 
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Tham mưu là thế, phải ở những lĩnh vực lớn. Muốn vậy 
phải có nghiên cứu, đề xuất ngay từ khâu xây dựng pháp 
luật - chỗ này chúng ta đang còn khó, còn yếu, chưa rõ lắm. 
Thế nhưng, tham mưu, đề xuất những chủ trương phải gắn 
với quan điểm, chủ trương, phù hợp với Cương lĩnh của 
Đảng, với quan điểm của Đảng. Hai là, thẩm định, thẩm 
tra các báo cáo, đề án của các cơ quan liên quan đến lĩnh 
vực nội chính trước khi trình Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư. Vừa qua khâu thẩm định chưa thực hiện được 
nhiều. Ba là, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, 
giám sát của Ban Nội chính Trung ương cũng khác với 
kiểm tra, giám sát của cơ quan khác. Nếu đúng ra phải 
kiểm tra, giám sát cả việc thanh tra làm có đúng đường lối, 
quan điểm của Đảng không; giám sát, kiểm tra việc ban 
hành văn bản pháp luật có đúng đường lối, quan điểm của 
Đảng không? Đấy mới gọi là tầm giám sát, kiểm tra của 
Ban Nội chính Trung ương với tư cách là Ban tham mưu 
của Đảng để xem việc ban hành văn bản này có trái nghị 
quyết của Trung ương hay không? Có đúng với tư tưởng cải 
cách tư pháp của Trung ương, của Bộ Chính trị không? Ban 
Nội chính Trung ương sắp tới phải làm được như vậy. Như 
vậy có chồng lấn về chức năng với ai đâu? Còn Quốc hội 
thẩm định khác, xem có phù hợp với Hiến pháp hay không. 
Đương nhiên cũng có cả việc xem xét có phù hợp với chủ 
trương, đường lối của Đảng hay không, nhưng về mặt lập 
pháp, các ủy ban của Quốc hội chủ yếu thẩm tra xem việc 
dự kiến ban hành văn bản đó có đúng Hiến pháp hay 
không, chủ yếu là về mặt nhà nước. Và đương nhiên khi đã 
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hiến định, thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng thì không được 
phép làm trái Cương lĩnh của Đảng. Ban Nội chính Trung 
ương phải gác gôn cho Đảng trên lĩnh vực này: không cho 
phép ai làm trái Cương lĩnh của Đảng. Chỗ này rất biện 
chứng. Ban Nội chính Trung ương phải thấm nhuần sâu 
sắc tư tưởng này. Vừa qua, với tư cách là Cơ quan thường 
trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung làm tương 
đối rõ và tốt công tác này. Đây là khâu đột phá tốt. Sắp tới 
phải làm nhiều hơn nữa, tham mưu, đề xuất, giám sát, 
kiểm tra, thẩm định các văn bản trên lĩnh vực phòng, 
chống tham nhũng.  

Thứ ba, Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục kiện 
toàn tổ chức bộ máy, thiết lập các chế độ công tác, quan hệ 
công tác ngang - dọc với các cơ quan có liên quan, kể cả 
Trung ương và địa phương; hướng dẫn, đôn đốc Ban Nội 
chính các tỉnh, thành phố. Ban Nội chính Trung ương phải 
mạnh và Ban Nội chính các địa phương cũng phải mạnh, 
việc phòng, chống tham nhũng ở các cấp, xem xét, xử lý các 
vụ án có dấu hiệu tham nhũng cũng phải được tiến hành 
thực hiện quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. 

Thứ tư, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 
của năm 2014 và những năm tiếp theo. Đặc biệt lưu ý, 
với tư cách là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng thì Ban phải 
chú ý cả phòng và chống. Tiếp tục xem xét, xử lý một số 
vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Nghiên cứu đề 
xuất, phối hợp với các cơ quan để xây dựng pháp luật liên 
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quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát, thúc đẩy 
công tác nội chính. Kiểm tra việc xây dựng luật, nhất là 
những luật có liên quan đến nội chính và công tác phòng, 
chống tham nhũng. Thẩm định các đề án, báo cáo một 
cách có chất lượng. Tích cực tham gia tổng kết 30 năm 
đổi mới, chuẩn bị Văn kiện Đại hội XII của Đảng về lĩnh 
vực nội chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng. 

Về phương pháp, tiếp tục chú ý công tác nghiên cứu, 
tổng kết thực tiễn. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan 
tham mưu của Đảng, cho nên không phải chỉ có tác chiến 
mà phải có nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Kết hợp 
nghiên cứu của Ban với việc thu hút, tổng hợp, chắt lọc 
nghiên cứu của các cơ quan liên quan. Tiếp tục thực hiện 
nhuần nhuyễn hơn công tác phối hợp với các ban, bộ, 
ngành, địa phương. Chú trọng khâu giám sát, kiểm tra, 
thẩm định, kể cả việc xét xử ở các ngành, các địa phương. 

Thứ năm, kế thừa kinh nghiệm của các Ban Nội chính 
các thời kỳ trước đây, Ban Nội chính Trung ương cần tổng 
kết, rút kinh nghiệm và phải thực hiện tốt hơn nữa công 
tác xây dựng nội bộ. Đây là vấn đề có tính chất quyết 
định. Về tổ chức, Ban Nội chính Trung ương phải là một 
cơ quan mẫu mực, vững vàng về tư tưởng, quan điểm 
chính trị, phải nắm rất chắc chủ trương, đường lối của 
Đảng về lĩnh vực nội chính. Tổ chức phải rất chặt chẽ, 
hoạt động có nền nếp, đoàn kết thống nhất cao, trên 
nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương. Tổ chức 
Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng 
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viên phải gương mẫu đi đầu. Cán bộ nội chính phải hết 
sức tâm huyết, trách nhiệm, say mê, đặc biệt phải có bản 
lĩnh, dũng khí, biết bảo vệ cái đúng và phê phán bác bỏ cái 
sai, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan 
nhượng. Cán bộ nội chính phải giữ cho mình trong sạch, 
liêm chính, làm việc có nguyên tắc; đồng thời phải có trình 
độ, hiểu biết tương đối toàn diện, nhất là về luật pháp, cơ 
chế, chính sách.  
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THAM NHŨNG NHẤT ĐỊNH  
PHẢI ĐƯỢC NGĂN CHẶN VÀ TỪNG BƯỚC  

ĐẨY LÙI, XÂY DỰNG ĐẢNG,  
NHÀ NƯỚC NGÀY CÀNG TRONG SẠCH,  

VỮNG MẠNH* 

au một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và 
trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 

chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung chương 
trình đề ra. Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả 
công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu năm 2013 
đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời 
gian tới. Ý kiến phát biểu của các đại biểu nhìn chung 
đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung của Báo cáo, 
đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề trên các 
lĩnh vực; nêu thêm một số kinh nghiệm hay, cách làm 
tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và đề xuất kiến 
nghị, nhấn mạnh thêm một số giải pháp nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng trong thời gian tới.  

___________ 

* Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng, ngày 05/5/2014. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).  
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Để kết thúc Hội nghị, tôi xin có một số ý kiến như sau: 

1. Về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng  

Ý kiến chung của Hội nghị đều cho rằng, phát huy kinh 
nghiệm của nhiều năm trước, từ đầu năm 2013 đến nay, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, 
sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
sự ủng hộ của Nhân dân, công tác phòng, chống tham 
nhũng đã được triển khai khá đồng bộ và đã có sự chuyển 
biến tích cực, rõ nét. Thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, tổ 
chức và cơ chế lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng 
tiếp tục được hoàn thiện. Công tác kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham 
nhũng được tăng cường. Công tác phòng ngừa, phát hiện và 
xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển biến tích cực; số vụ 
việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng hơn so 
với trước. Việc phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, cơ 
quan báo chí và Nhân dân trong công tác phòng, chống 
tham nhũng được chú trọng hơn. 

Thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, 
sau hơn một năm được thành lập, Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng đã có nhiều cố gắng trong việc 
triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng chỉ 
đạo toàn diện cả phòng và chống; xây dựng, từng bước hoàn 
thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; tổ chức các 
đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, 
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THAM NHŨNG NHẤT ĐỊNH  
PHẢI ĐƯỢC NGĂN CHẶN VÀ TỪNG BƯỚC  

ĐẨY LÙI, XÂY DỰNG ĐẢNG,  
NHÀ NƯỚC NGÀY CÀNG TRONG SẠCH,  

VỮNG MẠNH* 

au một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và 
trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 

chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung chương 
trình đề ra. Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả 
công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu năm 2013 
đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời 
gian tới. Ý kiến phát biểu của các đại biểu nhìn chung 
đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung của Báo cáo, 
đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề trên các 
lĩnh vực; nêu thêm một số kinh nghiệm hay, cách làm 
tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và đề xuất kiến 
nghị, nhấn mạnh thêm một số giải pháp nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng trong thời gian tới.  

___________ 

* Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng, ngày 05/5/2014. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).  

S
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Để kết thúc Hội nghị, tôi xin có một số ý kiến như sau: 

1. Về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng  

Ý kiến chung của Hội nghị đều cho rằng, phát huy kinh 
nghiệm của nhiều năm trước, từ đầu năm 2013 đến nay, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, 
sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
sự ủng hộ của Nhân dân, công tác phòng, chống tham 
nhũng đã được triển khai khá đồng bộ và đã có sự chuyển 
biến tích cực, rõ nét. Thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, tổ 
chức và cơ chế lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng 
tiếp tục được hoàn thiện. Công tác kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham 
nhũng được tăng cường. Công tác phòng ngừa, phát hiện và 
xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển biến tích cực; số vụ 
việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng hơn so 
với trước. Việc phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, cơ 
quan báo chí và Nhân dân trong công tác phòng, chống 
tham nhũng được chú trọng hơn. 

Thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, 
sau hơn một năm được thành lập, Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng đã có nhiều cố gắng trong việc 
triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng chỉ 
đạo toàn diện cả phòng và chống; xây dựng, từng bước hoàn 
thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; tổ chức các 
đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, 
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điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; kiện toàn tổ 
chức các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 
ương, v.v.. Đồng thời đã chọn một số khâu vướng, việc khó 
để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, như: phát hiện, đôn đốc xử lý 
các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; 
chấn chỉnh công tác giám định tư pháp; vấn đề cho hưởng 
án treo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ 
quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện 
đúng nguyên tắc các cấp ủy, tổ chức đảng không buông lỏng 
sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không bao biện, làm 
thay hoặc can thiệp vào hoạt động của các cơ quan chức 
năng trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều 
kiện cho các cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm 
vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

Chính nhờ thế mà thời gian gần đây công tác phát hiện, 
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được đẩy mạnh, tạo 
chuyển biến tương đối rõ; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 
một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được đẩy 
nhanh hơn; nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử theo quy 
định của pháp luật, đặc biệt là việc công khai đưa ra xét xử 
nghiêm minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối 
với hành vi tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân 
với Đảng và Nhà nước. Cơ chế xử lý, công tác phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và 
hiệu quả.  
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Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của 
Ban Chỉ đạo, sau hơn một năm tái lập, đã nhanh chóng ổn 
định về tổ chức, hoạt động, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả 
trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, 
Thường trực Ban Chỉ đạo, vị thế, vai trò của Ban Nội chính 
Trung ương từng bước được khẳng định.  

Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có 
nhiều cố gắng trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
để từng bước hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp 
luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, tạo cơ 
sở pháp lý ngày càng đồng bộ và chặt chẽ hơn, góp phần 
quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng 
ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối 
cao đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đẩy nhanh tiến 
độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều cấp ủy và chính 
quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bước 
đầu tạo chuyển biến tích cực.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng 
phải thẳng thắn thừa nhận công tác phòng ngừa, phát 
hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua vẫn còn nhiều 
hạn chế so với yêu cầu và kỳ vọng của Nhân dân. Công 
tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng vẫn 
còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; cán bộ, công chức, 
viên chức, người dân tố cáo các hành vi tham nhũng còn 
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điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; kiện toàn tổ 
chức các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 
ương, v.v.. Đồng thời đã chọn một số khâu vướng, việc khó 
để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, như: phát hiện, đôn đốc xử lý 
các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; 
chấn chỉnh công tác giám định tư pháp; vấn đề cho hưởng 
án treo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ 
quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện 
đúng nguyên tắc các cấp ủy, tổ chức đảng không buông lỏng 
sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không bao biện, làm 
thay hoặc can thiệp vào hoạt động của các cơ quan chức 
năng trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều 
kiện cho các cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm 
vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

Chính nhờ thế mà thời gian gần đây công tác phát hiện, 
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được đẩy mạnh, tạo 
chuyển biến tương đối rõ; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 
một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được đẩy 
nhanh hơn; nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử theo quy 
định của pháp luật, đặc biệt là việc công khai đưa ra xét xử 
nghiêm minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối 
với hành vi tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân 
với Đảng và Nhà nước. Cơ chế xử lý, công tác phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và 
hiệu quả.  
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Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của 
Ban Chỉ đạo, sau hơn một năm tái lập, đã nhanh chóng ổn 
định về tổ chức, hoạt động, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả 
trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, 
Thường trực Ban Chỉ đạo, vị thế, vai trò của Ban Nội chính 
Trung ương từng bước được khẳng định.  

Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có 
nhiều cố gắng trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
để từng bước hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp 
luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, tạo cơ 
sở pháp lý ngày càng đồng bộ và chặt chẽ hơn, góp phần 
quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng 
ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối 
cao đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đẩy nhanh tiến 
độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều cấp ủy và chính 
quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bước 
đầu tạo chuyển biến tích cực.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng 
phải thẳng thắn thừa nhận công tác phòng ngừa, phát 
hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua vẫn còn nhiều 
hạn chế so với yêu cầu và kỳ vọng của Nhân dân. Công 
tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng vẫn 
còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; cán bộ, công chức, 
viên chức, người dân tố cáo các hành vi tham nhũng còn 
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ít, trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ và khen 
thưởng người tố cáo tham nhũng. Trách nhiệm, năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tính tiên 
phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa cao. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng thực 
hiện còn hình thức. Tổ chức, hoạt động, năng lực của 
nhiều đơn vị và một bộ phận cán bộ chuyên trách về 
chống tham nhũng còn bất cập. Quan hệ phối hợp giữa 
các cơ quan tiến hành tố tụng và giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng với cơ quan thanh tra, kiểm toán trong việc 
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nhiều lúc 
còn chưa chặt chẽ. Công tác phát hiện tham nhũng còn 
yếu, số vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý qua 
hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra còn 
ít. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn rất thấp. Tình 
hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều 
ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, 
khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công. Tình 
trạng tham nhũng vặt, biểu hiện qua nạn hối lộ trong 
lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt 
để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền, 
vẫn còn nhức nhối. Việc phát hiện tham nhũng vẫn là 
khâu yếu. Việc xử lý hành vi tham nhũng ở một số vụ, 
việc có biểu hiện nương nhẹ; vẫn còn tình trạng lạm dụng 
để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thay cho việc khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Việc 
phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc 
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tế trong phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Tham 
nhũng vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn 
đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân chủ yếu là: cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn 
thiện, thiếu đồng bộ; nhiều quy định còn chồng chéo, 
mâu thuẫn, sơ hở, dễ bị lợi dụng. Bộ máy hành chính còn 
cồng kềnh; phân công, phân cấp chưa thật rõ ràng, rành 
mạch; cải cách hành chính chưa tốt. Quy định về trách 
nhiệm người đứng đầu thiếu cụ thể, chưa khuyến khích 
họ tích cực, chủ động trong phát hiện, xử lý tham nhũng 
xảy ra trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 
Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng 
đầu nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm 
trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng; chưa phát huy 
được hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng. Việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, 
công chức còn yếu. Một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị vẫn chưa quan tâm thực hiện các giải pháp phòng, 
chống tham nhũng hoặc có triển khai nhưng còn hình 
thức. Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, 
kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp còn thiếu gương mẫu trong 
việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chưa đi đầu và 
nêu gương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
Vai trò của các cơ quan dân cử, truyền thông và Nhân 
dân trong phòng, chống tham nhũng chưa được phát huy 
đầy đủ. 
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ít, trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ và khen 
thưởng người tố cáo tham nhũng. Trách nhiệm, năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tính tiên 
phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa cao. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng thực 
hiện còn hình thức. Tổ chức, hoạt động, năng lực của 
nhiều đơn vị và một bộ phận cán bộ chuyên trách về 
chống tham nhũng còn bất cập. Quan hệ phối hợp giữa 
các cơ quan tiến hành tố tụng và giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng với cơ quan thanh tra, kiểm toán trong việc 
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nhiều lúc 
còn chưa chặt chẽ. Công tác phát hiện tham nhũng còn 
yếu, số vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý qua 
hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra còn 
ít. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn rất thấp. Tình 
hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều 
ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, 
khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công. Tình 
trạng tham nhũng vặt, biểu hiện qua nạn hối lộ trong 
lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt 
để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền, 
vẫn còn nhức nhối. Việc phát hiện tham nhũng vẫn là 
khâu yếu. Việc xử lý hành vi tham nhũng ở một số vụ, 
việc có biểu hiện nương nhẹ; vẫn còn tình trạng lạm dụng 
để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thay cho việc khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Việc 
phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc 
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tế trong phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Tham 
nhũng vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn 
đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân chủ yếu là: cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn 
thiện, thiếu đồng bộ; nhiều quy định còn chồng chéo, 
mâu thuẫn, sơ hở, dễ bị lợi dụng. Bộ máy hành chính còn 
cồng kềnh; phân công, phân cấp chưa thật rõ ràng, rành 
mạch; cải cách hành chính chưa tốt. Quy định về trách 
nhiệm người đứng đầu thiếu cụ thể, chưa khuyến khích 
họ tích cực, chủ động trong phát hiện, xử lý tham nhũng 
xảy ra trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 
Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng 
đầu nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm 
trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng; chưa phát huy 
được hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng. Việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, 
công chức còn yếu. Một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị vẫn chưa quan tâm thực hiện các giải pháp phòng, 
chống tham nhũng hoặc có triển khai nhưng còn hình 
thức. Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, 
kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp còn thiếu gương mẫu trong 
việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chưa đi đầu và 
nêu gương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
Vai trò của các cơ quan dân cử, truyền thông và Nhân 
dân trong phòng, chống tham nhũng chưa được phát huy 
đầy đủ. 
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2. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 
Trung ương 4 và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI 
cũng như nhiều văn bản khác của Đảng và Nhà nước ta 
đều khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là 
nhiệm vụ rất quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi 
cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương 
mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có sự 
chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, Hội nghị chúng ta 
thống nhất khẳng định, phải tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc, mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa mục tiêu, quan điểm và 
các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 
khóa X, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong 
Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và tám nội dung 
công tác phòng, chống tham nhũng nêu trong Báo cáo của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại 
Hội nghị này. Chú trọng cả phòng và chống, với tinh thần 
kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, nhằm tạo 
chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống 
tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân.  

Tôi muốn nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề cụ 
thể sau đây: 

Một là, phải tập trung chỉ đạo việc xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống các quy định của Đảng về phòng, chống 
tham nhũng; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, luật 
pháp về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa và đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng.  
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Căn cứ vào Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, cần cụ 
thể hóa, xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng để từng 
bước hình thành một hệ thống các quy định khoa học, chặt 
chẽ, đồng bộ về phòng, chống tham nhũng; hệ thống các 
nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, 
đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, trong việc giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, trong sạch, gương mẫu 
đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Năm 2014 và những năm tiếp theo cần đẩy nhanh 
việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, 
khắc phục những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, 
nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Đề 
nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách 
liên quan đến phòng, chống tham nhũng, đặc biệt sau khi 
Hiến pháp năm 2013 và một số luật đã được Quốc hội 
thông qua. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy 
định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang được 
thực hiện nhưng hiệu quả thấp. Chú trọng các quy định 
về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, 
viên chức, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực 
công tác có nguy cơ tham nhũng cao. Quy định các giao 
dịch có giá trị lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người 
có chức vụ, quyền hạn phải được thực hiện qua ngân 
hàng để kiểm soát, ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp, 
rửa tiền, tham nhũng. Quy định về khen thưởng cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham 
nhũng. Kiên quyết, kiên trì xây dựng cho được một cơ chế 
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2. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 
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cũng như nhiều văn bản khác của Đảng và Nhà nước ta 
đều khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là 
nhiệm vụ rất quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi 
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khóa X, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong 
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công tác phòng, chống tham nhũng nêu trong Báo cáo của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại 
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kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, nhằm tạo 
chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống 
tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân.  

Tôi muốn nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề cụ 
thể sau đây: 

Một là, phải tập trung chỉ đạo việc xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống các quy định của Đảng về phòng, chống 
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tranh phòng, chống tham nhũng.  
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Căn cứ vào Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, cần cụ 
thể hóa, xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng để từng 
bước hình thành một hệ thống các quy định khoa học, chặt 
chẽ, đồng bộ về phòng, chống tham nhũng; hệ thống các 
nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, 
đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, trong việc giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, trong sạch, gương mẫu 
đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Năm 2014 và những năm tiếp theo cần đẩy nhanh 
việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, 
khắc phục những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, 
nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Đề 
nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách 
liên quan đến phòng, chống tham nhũng, đặc biệt sau khi 
Hiến pháp năm 2013 và một số luật đã được Quốc hội 
thông qua. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy 
định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang được 
thực hiện nhưng hiệu quả thấp. Chú trọng các quy định 
về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, 
viên chức, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực 
công tác có nguy cơ tham nhũng cao. Quy định các giao 
dịch có giá trị lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người 
có chức vụ, quyền hạn phải được thực hiện qua ngân 
hàng để kiểm soát, ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp, 
rửa tiền, tham nhũng. Quy định về khen thưởng cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham 
nhũng. Kiên quyết, kiên trì xây dựng cho được một cơ chế 
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phòng ngừa để không thể tham nhũng; một cơ chế trừng 
trị, răn đe để không dám tham nhũng; và một cơ chế bảo 
đảm để không cần tham nhũng. 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao cần hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp luật về 
trưng cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám 
định tư pháp trong hệ thống cơ quan Tòa án nhân dân, 
Viện Kiểm sát nhân dân. Tránh tình trạng né tránh, 
chậm thực hiện giám định, hoặc lạm dụng việc trưng cầu 
giám định, lấy kết quả giám định thay cho kết luận điều 
tra, coi kết quả giám định quan trọng hơn kết luận điều 
tra, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 
các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 
công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, tự 
giác, quyết tâm cao trong hành động.  

Đây là nhiệm vụ không mới nhưng rất quan trọng. Bởi 
giáo dục là biện pháp căn bản để nâng cao đạo đức, xây 
dựng liêm chính; chống tha hóa, biến chất. Ban Tuyên 
giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân về việc tham gia phát hiện và tố 
giác tham nhũng gắn liền với việc biểu dương, vinh danh 
và khen thưởng thích đáng, kịp thời những người tố giác, 
phát hiện; biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình 
tốt, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, 
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tham nhũng. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng 
viên giữ vị trí đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải 
đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kiên 
trì rèn luyện đức tính liêm khiết của người cán bộ, công 
chức, xây dựng và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, 
chuẩn mực đạo đức công vụ. Phải dấy lên trong dư luận xã 
hội phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng, 
giáo dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, danh dự; biết xấu hổ, 
đau khổ vì tham nhũng. 

Nhận thức đúng về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý 
các vụ việc tham nhũng là phải ngay từ trong từng cấp ủy, 
từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong từng cán bộ, đảng 
viên. Nhận thức rõ và hiểu biết thật sâu sắc về mục đích, 
ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng và Nhà nước về 
công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó lấy phòng 
ngừa là chính, nhưng trong tình hình hiện nay, việc phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng cũng có tác 
dụng tích cực để răn đe, phòng ngừa tham nhũng.  

Các cơ quan truyền thông cần đăng tin, bài định 
hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả 
tích cực của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức 
tạp; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả 
hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham 
nhũng. Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông 
tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang 
mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử. 
Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích 
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phòng ngừa để không thể tham nhũng; một cơ chế trừng 
trị, răn đe để không dám tham nhũng; và một cơ chế bảo 
đảm để không cần tham nhũng. 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao cần hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp luật về 
trưng cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám 
định tư pháp trong hệ thống cơ quan Tòa án nhân dân, 
Viện Kiểm sát nhân dân. Tránh tình trạng né tránh, 
chậm thực hiện giám định, hoặc lạm dụng việc trưng cầu 
giám định, lấy kết quả giám định thay cho kết luận điều 
tra, coi kết quả giám định quan trọng hơn kết luận điều 
tra, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 
các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 
công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, tự 
giác, quyết tâm cao trong hành động.  

Đây là nhiệm vụ không mới nhưng rất quan trọng. Bởi 
giáo dục là biện pháp căn bản để nâng cao đạo đức, xây 
dựng liêm chính; chống tha hóa, biến chất. Ban Tuyên 
giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân về việc tham gia phát hiện và tố 
giác tham nhũng gắn liền với việc biểu dương, vinh danh 
và khen thưởng thích đáng, kịp thời những người tố giác, 
phát hiện; biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình 
tốt, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, 
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tham nhũng. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng 
viên giữ vị trí đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải 
đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kiên 
trì rèn luyện đức tính liêm khiết của người cán bộ, công 
chức, xây dựng và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, 
chuẩn mực đạo đức công vụ. Phải dấy lên trong dư luận xã 
hội phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng, 
giáo dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, danh dự; biết xấu hổ, 
đau khổ vì tham nhũng. 

Nhận thức đúng về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý 
các vụ việc tham nhũng là phải ngay từ trong từng cấp ủy, 
từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong từng cán bộ, đảng 
viên. Nhận thức rõ và hiểu biết thật sâu sắc về mục đích, 
ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng và Nhà nước về 
công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó lấy phòng 
ngừa là chính, nhưng trong tình hình hiện nay, việc phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng cũng có tác 
dụng tích cực để răn đe, phòng ngừa tham nhũng.  

Các cơ quan truyền thông cần đăng tin, bài định 
hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả 
tích cực của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức 
tạp; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả 
hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham 
nhũng. Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông 
tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang 
mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử. 
Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích 
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cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm 
khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả 
xấu. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng và các cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp 
một cách kịp thời, đúng pháp luật cho các cơ quan báo chí 
những thông tin có liên quan đến tham nhũng.  

Ba là, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, 
gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong 
công tác phòng, chống tham nhũng.  

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu 
tranh ngay trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; đấu tranh 
ngay trong chính bản thân mỗi con người. Vì vậy, phải 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, 
tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. Cần gắn công tác phòng, chống tham 
nhũng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
về xây dựng Đảng.  

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu 
phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy 
động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã 
hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là nhân 
tố hàng đầu bảo đảm việc thực thi có hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng. Quyết tâm chính trị là sự cam 
kết tuyên chiến với tham nhũng, phải được thể hiện bằng 
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những hành động cụ thể và được công khai để Nhân dân 
biết, Nhân dân giúp sức và giám sát. Một mặt, phải tự 
mình gương mẫu thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định 
về liêm khiết và kỷ luật, thực hành tiết kiệm, không xa 
hoa, lãng phí, không đặc quyền, đặc lợi, tự giác chấp hành 
các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan hệ 
gần gũi với quần chúng. Mặt khác, phải có trách nhiệm 
thể hiện với xã hội, với công chúng một thái độ rõ ràng, 
dứt khoát kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, không 
chỉ bằng lời nói, trên giấy tờ, hô hào chung chung, mà phải 
bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, hiệu quả, 
nhìn thấy được trong thực tế. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ 
động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần chủ động yêu 
cầu các cơ quan liên quan báo cáo để cho chủ trương xử lý, 
bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Cần xác 
định phòng, chống tham nhũng là một công tác trọng tâm, là 
một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, chuẩn 
bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII. Đánh giá cao những cơ quan, tổ chức, 
đơn vị tự phát hiện tham nhũng; xử lý nghiêm các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị né tránh, dung túng, bao che tham nhũng. 
Phải thấy rằng, các cơ quan chức năng dù có đủ quyết tâm, 
điều kiện và phương tiện đến đâu cũng khó có thể phát hiện 
và xử lý kịp thời, đầy đủ các hành vi tham nhũng nếu đương 
sự được nội bộ dung túng, bao che. 
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cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm 
khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả 
xấu. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng và các cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp 
một cách kịp thời, đúng pháp luật cho các cơ quan báo chí 
những thông tin có liên quan đến tham nhũng.  

Ba là, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, 
gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong 
công tác phòng, chống tham nhũng.  

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu 
tranh ngay trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; đấu tranh 
ngay trong chính bản thân mỗi con người. Vì vậy, phải 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, 
tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. Cần gắn công tác phòng, chống tham 
nhũng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
về xây dựng Đảng.  

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu 
phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy 
động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã 
hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là nhân 
tố hàng đầu bảo đảm việc thực thi có hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng. Quyết tâm chính trị là sự cam 
kết tuyên chiến với tham nhũng, phải được thể hiện bằng 
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những hành động cụ thể và được công khai để Nhân dân 
biết, Nhân dân giúp sức và giám sát. Một mặt, phải tự 
mình gương mẫu thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định 
về liêm khiết và kỷ luật, thực hành tiết kiệm, không xa 
hoa, lãng phí, không đặc quyền, đặc lợi, tự giác chấp hành 
các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan hệ 
gần gũi với quần chúng. Mặt khác, phải có trách nhiệm 
thể hiện với xã hội, với công chúng một thái độ rõ ràng, 
dứt khoát kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, không 
chỉ bằng lời nói, trên giấy tờ, hô hào chung chung, mà phải 
bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, hiệu quả, 
nhìn thấy được trong thực tế. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ 
động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần chủ động yêu 
cầu các cơ quan liên quan báo cáo để cho chủ trương xử lý, 
bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Cần xác 
định phòng, chống tham nhũng là một công tác trọng tâm, là 
một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, chuẩn 
bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII. Đánh giá cao những cơ quan, tổ chức, 
đơn vị tự phát hiện tham nhũng; xử lý nghiêm các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị né tránh, dung túng, bao che tham nhũng. 
Phải thấy rằng, các cơ quan chức năng dù có đủ quyết tâm, 
điều kiện và phương tiện đến đâu cũng khó có thể phát hiện 
và xử lý kịp thời, đầy đủ các hành vi tham nhũng nếu đương 
sự được nội bộ dung túng, bao che. 
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Từng cấp ủy đảng, từng ngành, từng cấp cần xác định 
lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ 
đạo; chú ý các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng 
như: quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; thu, chi 
ngân sách, sử dụng tài sản công; tài nguyên, môi trường; 
cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; thực 
hiện chính sách an sinh xã hội; công tác tổ chức cán bộ...  

Bốn là, nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ 
quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng; 
tăng cường giám sát và chống tham nhũng trong các cơ 
quan bảo vệ pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời các 
vụ án, vụ việc tham nhũng lớn.  

Hệ thống các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, 
chống tham nhũng phải được tiếp tục hoàn thiện về tổ chức 
bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan này cần có biện 
pháp khẩn trương khắc phục yếu kém trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả phát 
hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tập 
trung vào các vụ án tham nhũng lớn. Phải nâng cao phẩm 
chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức các ngành 
tư pháp nói chung, đặc biệt là đội ngũ điều tra viên, kiểm 
sát viên, thẩm phán trực tiếp làm công tác xử lý các vụ án 
tham nhũng. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
quy chế nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức 
năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải 
thường xuyên đối mặt với những thử thách, tiêu cực trong 
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xã hội, những môi trường nhạy cảm, khiến con người dễ bị 
sa ngã nếu không có bản lĩnh, lập trường chính trị vững 
vàng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Vì 
vậy, các cơ quan, đơn vị chuyên trách về chống tham 
nhũng cần tiến hành rà soát và kiến nghị cấp có thẩm 
quyền điều chỉnh kịp thời những quy định chưa phù hợp, 
hoặc có sơ hở, giải quyết các vướng mắc trong quá trình 
hoạt động. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả thì trước 
hết phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan 
chống tham nhũng. Bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo 
đức tốt, trong sạch, liêm khiết, tận tụy, có năng lực 
chuyên môn, có dũng khí và có bản lĩnh, dám đương đầu 
để làm công tác chống tham nhũng.  

Một khi đã xảy ra tham nhũng thì nhất thiết phải xử 
lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật 
pháp, không có vùng cấm. Chúng ta phải nghiêm túc tuân 
thủ sự bình đẳng trước pháp luật, không có đặc quyền, 
không có ngoại lệ. Một mặt, trừng phạt nghiêm khắc 
những phần tử tham nhũng; nhưng mặt khác, cần có 
chính sách khoan hồng đối với những người có hành vi 
tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo, khắc phục hậu 
quả trước khi bị phát giác, tạo môi trường xã hội tích cực 
nhằm ngăn chặn tham nhũng.  

Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo đúng quy 
định của pháp luật. Cần tiến hành có trọng tâm, trọng 
điểm, tập trung xử lý những vụ tham nhũng mang tính 
tập thể, có tổ chức. Kiên quyết xử lý kịp thời, công khai 
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Từng cấp ủy đảng, từng ngành, từng cấp cần xác định 
lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ 
đạo; chú ý các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng 
như: quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; thu, chi 
ngân sách, sử dụng tài sản công; tài nguyên, môi trường; 
cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; thực 
hiện chính sách an sinh xã hội; công tác tổ chức cán bộ...  

Bốn là, nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ 
quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng; 
tăng cường giám sát và chống tham nhũng trong các cơ 
quan bảo vệ pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời các 
vụ án, vụ việc tham nhũng lớn.  

Hệ thống các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, 
chống tham nhũng phải được tiếp tục hoàn thiện về tổ chức 
bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan này cần có biện 
pháp khẩn trương khắc phục yếu kém trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả phát 
hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tập 
trung vào các vụ án tham nhũng lớn. Phải nâng cao phẩm 
chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức các ngành 
tư pháp nói chung, đặc biệt là đội ngũ điều tra viên, kiểm 
sát viên, thẩm phán trực tiếp làm công tác xử lý các vụ án 
tham nhũng. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
quy chế nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức 
năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải 
thường xuyên đối mặt với những thử thách, tiêu cực trong 
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xã hội, những môi trường nhạy cảm, khiến con người dễ bị 
sa ngã nếu không có bản lĩnh, lập trường chính trị vững 
vàng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Vì 
vậy, các cơ quan, đơn vị chuyên trách về chống tham 
nhũng cần tiến hành rà soát và kiến nghị cấp có thẩm 
quyền điều chỉnh kịp thời những quy định chưa phù hợp, 
hoặc có sơ hở, giải quyết các vướng mắc trong quá trình 
hoạt động. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả thì trước 
hết phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan 
chống tham nhũng. Bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo 
đức tốt, trong sạch, liêm khiết, tận tụy, có năng lực 
chuyên môn, có dũng khí và có bản lĩnh, dám đương đầu 
để làm công tác chống tham nhũng.  

Một khi đã xảy ra tham nhũng thì nhất thiết phải xử 
lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật 
pháp, không có vùng cấm. Chúng ta phải nghiêm túc tuân 
thủ sự bình đẳng trước pháp luật, không có đặc quyền, 
không có ngoại lệ. Một mặt, trừng phạt nghiêm khắc 
những phần tử tham nhũng; nhưng mặt khác, cần có 
chính sách khoan hồng đối với những người có hành vi 
tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo, khắc phục hậu 
quả trước khi bị phát giác, tạo môi trường xã hội tích cực 
nhằm ngăn chặn tham nhũng.  

Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo đúng quy 
định của pháp luật. Cần tiến hành có trọng tâm, trọng 
điểm, tập trung xử lý những vụ tham nhũng mang tính 
tập thể, có tổ chức. Kiên quyết xử lý kịp thời, công khai 
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cán bộ tham nhũng; tịch thu, sung công tài sản tham 
nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. Quán triệt và 
thực hiện nghiêm nguyên tắc: Có vụ việc thì phải được xác 
minh làm rõ; có dấu hiệu phạm tội là phải được tiến hành 
điều tra; có kết luận điều tra thì phải xem xét truy tố; có 
cáo trạng thì phải được nghiên cứu đưa ra xét xử nghiêm 
minh, kịp thời.  

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 
tham nhũng ở địa phương, quan tâm kiện toàn tổ chức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban nội 
chính tỉnh ủy, thành ủy để làm tốt nhiệm vụ tham mưu 
cho cấp ủy địa phương trong công tác phòng, chống tham 
nhũng. Đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp phụ trách 
công tác phòng, chống tham nhũng.  

Năm là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội; đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào 
chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.  

Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng kiểm tra, xử lý kịp 
thời đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử 
lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành 
nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công 
tác phòng, chống tham nhũng như: vi phạm thời gian quy 
định hoặc không thực hiện việc kê khai tài sản, công 
khai, minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác... Tùy tính 
chất vi phạm mà có hình thức xử lý phù hợp. Đưa công 
tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những 
trọng tâm công tác, một nội dung quan trọng để kiểm điểm 
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theo định kỳ của cấp ủy các cấp. Cơ quan kiểm tra, nội 
chính của Đảng phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ 
quan chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước 
để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công 
khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi 
phạm. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, 
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác 
phòng, chống tham nhũng.  

Trong năm 2014, tiếp tục tổ chức các đoàn công tác 
kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số 
ngành, địa phương. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, các 
tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên thực hiện việc rà soát 
danh sách các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để có biện 
pháp chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài.  

Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong công tác 
phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 
cần có kế hoạch giám sát đối với việc xử lý một số vụ án, 
vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ, việc nghiêm trọng, 
phức tạp; tăng cường các phiên điều trần, giải trình về 
việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Thực hiện cơ chế 
giám sát của công chúng và dư luận xã hội. Nghiên cứu để 
có những hình thức phù hợp mở rộng phạm vi tham gia 
của công chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng, 
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cán bộ tham nhũng; tịch thu, sung công tài sản tham 
nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. Quán triệt và 
thực hiện nghiêm nguyên tắc: Có vụ việc thì phải được xác 
minh làm rõ; có dấu hiệu phạm tội là phải được tiến hành 
điều tra; có kết luận điều tra thì phải xem xét truy tố; có 
cáo trạng thì phải được nghiên cứu đưa ra xét xử nghiêm 
minh, kịp thời.  

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 
tham nhũng ở địa phương, quan tâm kiện toàn tổ chức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban nội 
chính tỉnh ủy, thành ủy để làm tốt nhiệm vụ tham mưu 
cho cấp ủy địa phương trong công tác phòng, chống tham 
nhũng. Đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp phụ trách 
công tác phòng, chống tham nhũng.  

Năm là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội; đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào 
chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.  

Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng kiểm tra, xử lý kịp 
thời đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử 
lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành 
nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công 
tác phòng, chống tham nhũng như: vi phạm thời gian quy 
định hoặc không thực hiện việc kê khai tài sản, công 
khai, minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác... Tùy tính 
chất vi phạm mà có hình thức xử lý phù hợp. Đưa công 
tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những 
trọng tâm công tác, một nội dung quan trọng để kiểm điểm 
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theo định kỳ của cấp ủy các cấp. Cơ quan kiểm tra, nội 
chính của Đảng phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ 
quan chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước 
để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công 
khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi 
phạm. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, 
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác 
phòng, chống tham nhũng.  

Trong năm 2014, tiếp tục tổ chức các đoàn công tác 
kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số 
ngành, địa phương. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, các 
tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên thực hiện việc rà soát 
danh sách các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để có biện 
pháp chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài.  

Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong công tác 
phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 
cần có kế hoạch giám sát đối với việc xử lý một số vụ án, 
vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ, việc nghiêm trọng, 
phức tạp; tăng cường các phiên điều trần, giải trình về 
việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Thực hiện cơ chế 
giám sát của công chúng và dư luận xã hội. Nghiên cứu để 
có những hình thức phù hợp mở rộng phạm vi tham gia 
của công chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng, 
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tăng cường sự giám sát của công chúng đối với việc thực 
thi quyền lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Có các giải 
pháp phù hợp để Nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng 
với các cơ quan nhà nước, như: tổ chức tốt công tác tiếp 
dân, mở hộp thư điện tử, lập đường dây nóng... Thiết lập 
cho bằng được một cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực 
thật sự có hiệu lực, hiệu quả, tránh để quyền lực quá lớn, 
tập trung và không được giám sát, dễ dẫn đến quan liêu, 
lạm quyền, phạm các sai lầm nghiêm trọng. Nếu không 
dựa vào dân thì cuộc chiến chống tham nhũng khó có thể 
thành công.  

Phát huy vai trò của báo chí, của công luận trong công 
tác phòng, chống tham nhũng. Báo chí là một trong những 
công cụ đắc lực và hiệu quả trong việc ngăn ngừa và vạch 
trần tệ tham nhũng. Xây dựng và thực thi cơ chế pháp lý 
hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo và đấu tranh chống tham 
nhũng; đồng thời nghiêm trị những kẻ lợi dụng chống 
tham nhũng để xuyên tạc hoặc tố cáo sai, vu khống, làm 
hại người khác vì những động cơ xấu. 

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc rất 
quan trọng, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất 
nước, của chế độ, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. 
Bởi tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, 
nó diễn ra trong nội bộ chúng ta, liên quan đến lợi ích vật 
chất, tiền tài, danh vọng của tổ chức và cá nhân con người; 
đụng chạm đến những người có chức, có quyền. Đảng và 
Nhà nước ta đã thấy sớm và đã chỉ đạo làm nhiều lần, làm 
quyết liệt việc này cho nên mới được như ngày nay. Nhưng 
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rõ ràng, còn nhiều việc phải làm và còn phải làm lâu dài, 
quyết liệt hơn nữa, với quyết tâm cao hơn nữa, bền bỉ, 
kiên trì, không thể nóng vội. Cũng cần cảnh giác với 
những âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu 
muốn lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để thổi 
phồng mặt xấu, bôi nhọ, phá hoại Đảng ta, Nhà nước ta, 
chế độ ta. 

Từ những kết quả, kinh nghiệm của thời gian qua, 
với ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ 
thống chính trị, chúng ta tin tưởng rằng công tác phòng, 
chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có 
chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa; tham nhũng nhất 
định phải được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; xây dựng 
Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong 
đợi của Nhân dân. 
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rõ ràng, còn nhiều việc phải làm và còn phải làm lâu dài, 
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đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong 
đợi của Nhân dân. 
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NGÀNH KIỂM SÁT VÀ MỖI CÁN BỘ KIỂM SÁT  
PHẢI THẬT SỰ TRỞ THÀNH CHỖ DỰA  

CỦA CÔNG LÝ* 

 
rong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 
mới, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị triển 

khai công tác năm 2015 của ngành kiểm sát nhân dân. Thay 
mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng 
chí và qua các đồng chí, gửi tới các cán bộ lão thành cùng 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân 
dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. 

Năm 2015 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến 
tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, năm 
có nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 85 năm 
Ngày thành lập Ðảng, 70 năm Cách mạng Tháng Tám 
và Quốc khánh 2/9, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước,... Cùng với cả nước, ngành kiểm sát nhân dân cũng kỷ 
niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 
thành lập ngành. 

___________ 

* Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của 
ngành kiểm sát nhân dân. Đầu đề của báo Nhân Dân, số ra 
ngày 17/01/2015 (B.T). 

T
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Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngành 
kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, vượt qua 
khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách 
mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Là cơ quan 
thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, 
viện kiểm sát các cấp đã góp phần tích cực vào công cuộc 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử 
lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tội phạm, đồng 
thời bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp 
luật tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Ðảng, pháp 
luật của Nhà nước. Những đóng góp quan trọng của các 
thế hệ cán bộ kiểm sát ngày càng tô thắm thêm truyền 
thống vẻ vang của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam: 
Truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên 
quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận 
tâm bảo vệ Nhân dân. 

Tôi nhất trí và đánh giá cao Báo cáo công tác của 
ngành kiểm sát nhân dân trình bày tại hội nghị. Năm 
2014 là năm đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện các 
quy định mới của Hiến pháp. Với quyết tâm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong từng khâu công tác, đưa các yêu cầu 
của cải cách tư pháp và Hiến pháp vào thực tiễn cuộc 
sống, ngành kiểm sát nhân dân đã tích cực triển khai thực 
hiện nhiều biện pháp đột phá và đạt được những thành 
tích đáng trân trọng. Nổi bật là: 

- Trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết 
các vụ án được đẩy nhanh; đã có nhiều cố gắng bảo đảm 
yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 
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làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm 
tội. Chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân. 
Tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm ngay từ 
khi tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can và trong suốt quá trình tố tụng. 
Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên ngày càng được 
nâng cao, tạo không khí dân chủ hơn tại các phiên tòa. 

- Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tiến hành 
chủ động, thường xuyên. Thông qua hoạt động kiểm sát, đã 
kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động 
tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu 
các cơ quan khắc phục, sửa chữa. Ðồng thời, đã chú trọng 
tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, vi phạm pháp 
luật, kiến nghị với Ðảng, Quốc hội và Chính phủ các giải 
pháp phòng ngừa vĩ mô; tham mưu với cấp ủy đảng địa 
phương ban hành nhiều nghị quyết về công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm. 

- Là một khâu quan trọng của quá trình đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, những năm qua, ngành kiểm 
sát nhân dân đã chủ động, quyết liệt vào cuộc cùng toàn 
Ðảng, toàn dân tạo ra những chuyển biến tích cực trong 
việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Ðã phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các 
vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp; xử lý nghiêm minh người phạm tội, củng cố niềm tin 
của Nhân dân về quyết tâm chống tham nhũng của Ðảng 
và Nhà nước ta. Ðặc biệt, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều 
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tra nhiều vụ án tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp, có tác 
dụng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng các cơ 
quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả 
hoạt động tư pháp. 

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với cải 
cách tư pháp được ngành kiểm sát nhân dân xác định là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ðã tích cực tham 
gia xây dựng Hiến pháp, trình Quốc hội thông qua Luật 
tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, tạo cơ sở pháp lý quan 
trọng để ngành kiểm sát tiến hành đổi mới đồng bộ về tổ 
chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Việc 
triển khai xây dựng Dự án Bộ luật tố tụng hình sự được 
tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ. 

- Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng ngành được đặc 
biệt chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ðã chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; tổ 
chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn ngành việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng cuộc vận động 
xây dựng người kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về 
nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, 
kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với việc học tập và làm 
theo lời Bác dạy: “Cán bộ kiểm sát phải: công minh, chính 
trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Triển khai 
nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ 
luật. Tiếp tục thực hiện những giải pháp đổi mới căn bản 
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động 
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tra nhiều vụ án tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp, có tác 
dụng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng các cơ 
quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả 
hoạt động tư pháp. 
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chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn ngành việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng cuộc vận động 
xây dựng người kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về 
nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, 
kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với việc học tập và làm 
theo lời Bác dạy: “Cán bộ kiểm sát phải: công minh, chính 
trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Triển khai 
nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ 
luật. Tiếp tục thực hiện những giải pháp đổi mới căn bản 
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động 
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tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp 
phát triển lâu dài của ngành. Việc thí điểm thi tuyển các 
chức danh tư pháp và chức vụ lãnh đạo quản lý đã tạo ra 
khâu đột phá trong tuyển chọn cán bộ tư pháp vừa hồng, 
vừa chuyên, tác động tích cực đến phong trào thi đua học 
tập, tự đào tạo trong toàn ngành. 

Có thể khẳng định, với quyết tâm cao và việc lựa chọn 
đúng đắn các biện pháp công tác trọng tâm, trọng điểm, 
năm 2014, ngành kiểm sát nhân dân đã hoàn thành tốt 
các yêu cầu cải cách tư pháp của Ðảng, thực hiện đạt và 
vượt các chỉ tiêu cơ bản được Quốc hội giao tại các nghị 
quyết của Quốc hội. Những thành tích và kết quả đó đã 
góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công 
dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những cố gắng to 
lớn, những đóng góp thiết thực của các đồng chí. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng phải thừa 
nhận rằng, ngành kiểm sát cũng còn một số hạn chế, thiếu 
sót như: Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 
việc giải quyết vụ án hình sự còn để xảy ra một số trường 
hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Việc giải quyết một số vụ án 
kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn chưa bảo đảm tiến độ. 
Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại một số phiên 
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tòa chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Việc khởi tố, 
điều tra, truy tố một số vụ án còn sai sót, vẫn còn có 
trường hợp kiểm sát viên vi phạm pháp luật phải bị xử lý. 

Tại Hội nghị này, rất mong các đồng chí nghiêm 
túc, thẳng thắn nhìn lại những việc gì đã làm tốt, việc gì 
làm chưa tốt, tập trung phân tích kỹ nguyên nhân để thấy 
rõ hơn trách nhiệm của mình và tìm ra những giải pháp 
tích cực, hữu hiệu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, 
tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
hoạt động. 

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI 
của Ðảng. Nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm sát nhân 
dân là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 
của Ðảng; đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để xây dựng hệ 
thống viện kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp 
ứng yêu cầu và kỳ vọng của Ðảng, của Nhân dân. Tôi đồng 
tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà 
các đồng chí đã xác định và nhấn mạnh thêm một số vấn 
đề sau đây: 

Một là, cần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 
2013 và khẩn trương thực hiện Luật tổ chức Viện Kiểm 
sát nhân dân vừa được Quốc hội thông qua; tiếp tục đẩy 
mạnh công tác hoàn thiện thể chế. Hiến pháp năm 2013 
đã thể chế hóa nhiều chủ trương đổi mới của Ðảng ta, 
trong đó có nhiều quan điểm đổi mới, cải cách tư pháp, chi 
phối rất lớn đến hoạt động của các cơ quan tư pháp nói 
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nhận rằng, ngành kiểm sát cũng còn một số hạn chế, thiếu 
sót như: Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 
việc giải quyết vụ án hình sự còn để xảy ra một số trường 
hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Việc giải quyết một số vụ án 
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tòa chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Việc khởi tố, 
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trường hợp kiểm sát viên vi phạm pháp luật phải bị xử lý. 

Tại Hội nghị này, rất mong các đồng chí nghiêm 
túc, thẳng thắn nhìn lại những việc gì đã làm tốt, việc gì 
làm chưa tốt, tập trung phân tích kỹ nguyên nhân để thấy 
rõ hơn trách nhiệm của mình và tìm ra những giải pháp 
tích cực, hữu hiệu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, 
tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
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Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI 
của Ðảng. Nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm sát nhân 
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của Ðảng; đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để xây dựng hệ 
thống viện kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp 
ứng yêu cầu và kỳ vọng của Ðảng, của Nhân dân. Tôi đồng 
tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà 
các đồng chí đã xác định và nhấn mạnh thêm một số vấn 
đề sau đây: 

Một là, cần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 
2013 và khẩn trương thực hiện Luật tổ chức Viện Kiểm 
sát nhân dân vừa được Quốc hội thông qua; tiếp tục đẩy 
mạnh công tác hoàn thiện thể chế. Hiến pháp năm 2013 
đã thể chế hóa nhiều chủ trương đổi mới của Ðảng ta, 
trong đó có nhiều quan điểm đổi mới, cải cách tư pháp, chi 
phối rất lớn đến hoạt động của các cơ quan tư pháp nói 
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chung và của ngành kiểm sát nhân dân nói riêng. Ðó là 
nguyên tắc pháp quyền, pháp chế xã hội chủ nghĩa, tôn 
trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công 
dân, tranh tụng... Trên cơ sở đó, Luật tổ chức Viện 
Kiểm sát nhân dân đã có nhiều quy định mới về chức 
năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của ngành. Vì vậy, 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực 
hiện trong năm 2015 là phải tiếp tục tổ chức thi hành 
Hiến pháp năm 2013 và triển khai Luật tổ chức Viện 
Kiểm sát nhân dân, để Hiến pháp và luật thực sự đi vào 
cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức và 
hoạt động của ngành trong thời gian tới. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì xây dựng Dự án Bộ 
luật tố tụng hình sự. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây 
dựng các dự án Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố 
tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật tổ chức cơ 
quan điều tra hình sự... Ðây là những bộ luật phản ánh rõ 
nét bản chất dân chủ của nền tư pháp nước ta, là cơ sở 
pháp lý quan trọng trong phòng, chống tội phạm; tôn 
trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. 
Việc xây dựng các dự án luật này chính là nhằm thực hiện 
sự chỉ đạo của Ðảng về cải cách đồng bộ pháp luật trong 
lĩnh vực tư pháp, là điều kiện bảo đảm cho Hiến pháp 
nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

Hai là, tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện Kiểm 
sát nhân dân có chức năng hiến định là thực hành quyền 
công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện chức 

 56

năng này đòi hỏi phải chú trọng cả hai mặt: Không làm 
oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình 
hoạt động, phải đề cao và tuân thủ các nguyên tắc tư pháp 
dân chủ, pháp quyền đã được Hiến pháp quy định, bảo 
đảm mọi quyết định của các cơ quan tố tụng có căn cứ và 
đúng pháp luật. Ðối với chức năng kiểm sát hoạt động tư 
pháp, Viện Kiểm sát các cấp phải đề cao trách nhiệm, tiến 
hành kiểm sát một cách chủ động và chặt chẽ theo đúng 
pháp luật. Thông qua công tác kiểm sát, phải thẳng thắn 
chỉ ra và loại trừ vi phạm pháp luật. 

Nhiệm vụ của ngành kiểm sát không chỉ là phát hiện 
cái sai, cái vi phạm, mà quan trọng hơn, là phải phát hiện 
cho được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm 
đó. Thông qua mỗi vụ án cụ thể, cần làm rõ trách nhiệm 
của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách 
hay sự lạc hậu của pháp luật để chủ động tham mưu cho 
Ðảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan 
hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu 
hiệu. Ðó chính là trách nhiệm chính trị của ngành kiểm 
sát trước Ðảng, trước Nhân dân. 

Ba là, đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. Vừa qua, mặc dù chúng ta đã có nhiều cố gắng, 
song tham nhũng vẫn đang là thách thức, là vấn đề bức 
xúc của xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Với 
vị trí, trách nhiệm quan trọng của một cơ quan được giao 
nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân 
dân phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên 
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chung và của ngành kiểm sát nhân dân nói riêng. Ðó là 
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Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì xây dựng Dự án Bộ 
luật tố tụng hình sự. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây 
dựng các dự án Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố 
tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật tổ chức cơ 
quan điều tra hình sự... Ðây là những bộ luật phản ánh rõ 
nét bản chất dân chủ của nền tư pháp nước ta, là cơ sở 
pháp lý quan trọng trong phòng, chống tội phạm; tôn 
trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. 
Việc xây dựng các dự án luật này chính là nhằm thực hiện 
sự chỉ đạo của Ðảng về cải cách đồng bộ pháp luật trong 
lĩnh vực tư pháp, là điều kiện bảo đảm cho Hiến pháp 
nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

Hai là, tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện Kiểm 
sát nhân dân có chức năng hiến định là thực hành quyền 
công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện chức 
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năng này đòi hỏi phải chú trọng cả hai mặt: Không làm 
oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình 
hoạt động, phải đề cao và tuân thủ các nguyên tắc tư pháp 
dân chủ, pháp quyền đã được Hiến pháp quy định, bảo 
đảm mọi quyết định của các cơ quan tố tụng có căn cứ và 
đúng pháp luật. Ðối với chức năng kiểm sát hoạt động tư 
pháp, Viện Kiểm sát các cấp phải đề cao trách nhiệm, tiến 
hành kiểm sát một cách chủ động và chặt chẽ theo đúng 
pháp luật. Thông qua công tác kiểm sát, phải thẳng thắn 
chỉ ra và loại trừ vi phạm pháp luật. 

Nhiệm vụ của ngành kiểm sát không chỉ là phát hiện 
cái sai, cái vi phạm, mà quan trọng hơn, là phải phát hiện 
cho được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm 
đó. Thông qua mỗi vụ án cụ thể, cần làm rõ trách nhiệm 
của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách 
hay sự lạc hậu của pháp luật để chủ động tham mưu cho 
Ðảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan 
hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu 
hiệu. Ðó chính là trách nhiệm chính trị của ngành kiểm 
sát trước Ðảng, trước Nhân dân. 

Ba là, đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. Vừa qua, mặc dù chúng ta đã có nhiều cố gắng, 
song tham nhũng vẫn đang là thách thức, là vấn đề bức 
xúc của xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Với 
vị trí, trách nhiệm quan trọng của một cơ quan được giao 
nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân 
dân phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên 
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quan để chủ động trong nắm thông tin về tội phạm tham 
nhũng, nhất là những vụ án tham nhũng lớn, có tổ chức; 
đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, mở rộng 
điều tra cả hành vi và đối tượng tham nhũng. Ðể chống 
tham nhũng hiệu quả, trước hết nội bộ của ngành phải 
thực sự trong sạch, vững mạnh. Ban cán sự đảng, lãnh 
đạo Viện Kiểm sát các cấp phải thường xuyên chăm lo, 
giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; 
trình độ các mặt, nhất là nắm vững luật pháp; duy trì kỷ 
cương, kỷ luật nghiêm minh trong đội ngũ cán bộ của 
ngành, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên 
trách xử lý án tham nhũng. Cán bộ, kiểm sát viên làm 
công tác này phải luôn giữ cho mình thật sự trong sạch, 
thật sự liêm chính, phải là người có bản lĩnh, dũng khí, 
kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan 
nhượng với tham nhũng. Cán bộ làm công tác chống tham 
nhũng mà “tay đã nhúng chàm” thì không thể chống được 
tham nhũng. 

Vừa qua, Quốc hội quyết định giao cho Cơ quan điều 
tra của ngành kiểm sát nhân dân chuyên trách điều tra 
tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp. Ðây là một 
nhiệm vụ quan trọng và cũng là thách thức rất lớn đối với 
ngành kiểm sát, bởi lẽ người phạm tội trong lĩnh vực này 
thường đã từng là cán bộ tư pháp, được đào tạo bài bản 
về pháp luật nên rất biết cách che giấu tội phạm. Ngành 
kiểm sát phải khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện về tổ 
chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm để thực hiện tốt nhiệm vụ 
quan trọng này.  
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Bốn là, đối với công tác xây dựng Ðảng, xây dựng 
ngành. Ðây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa 
quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái 
gốc của mọi công việc”1, “Công việc thành công hoặc thất 
bại đều do cán bộ tốt hay kém”2. Ðối với cán bộ kiểm sát, 
Người yêu cầu phải: công minh, chính trực, khách quan, 
thận trọng, khiêm tốn. Trong tình hình hiện nay, hơn bao 
giờ hết, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực 
hiện lời dạy của Bác Hồ. Người cán bộ kiểm sát phải có cái 
tâm trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, nhìn nhận, đánh 
giá sự việc một cách chính xác, khách quan; phải rèn cho 
mình phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, khiêm 
tốn. Có cẩn trọng, khiêm tốn mới đủ tỉnh táo để nhận thức 
chân lý đúng đắn và mới có được sự ủng hộ, giúp đỡ của 
Nhân dân. 

Hiện nay, chúng ta đã có một đội ngũ đông đảo cán bộ, 
công chức kiểm sát được đào tạo cơ bản hơn, chính quy, tâm 
huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề. Tuy nhiên, ở đây 
đó vẫn còn có những cán bộ thiếu nhiệt huyết, thụ động, 
ngại va chạm, chưa đáp ứng yêu cầu. Tôi đề nghị Ban cán 
sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp ủy đảng 
trong ngành phải hết sức chú trọng công tác cán bộ, gắn 
công tác này với việc củng cố, xây dựng Ðảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Ðảng và Chỉ 
thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

___________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2011, t.5, tr.309, 313 (B.T). 
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quan để chủ động trong nắm thông tin về tội phạm tham 
nhũng, nhất là những vụ án tham nhũng lớn, có tổ chức; 
đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, mở rộng 
điều tra cả hành vi và đối tượng tham nhũng. Ðể chống 
tham nhũng hiệu quả, trước hết nội bộ của ngành phải 
thực sự trong sạch, vững mạnh. Ban cán sự đảng, lãnh 
đạo Viện Kiểm sát các cấp phải thường xuyên chăm lo, 
giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; 
trình độ các mặt, nhất là nắm vững luật pháp; duy trì kỷ 
cương, kỷ luật nghiêm minh trong đội ngũ cán bộ của 
ngành, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên 
trách xử lý án tham nhũng. Cán bộ, kiểm sát viên làm 
công tác này phải luôn giữ cho mình thật sự trong sạch, 
thật sự liêm chính, phải là người có bản lĩnh, dũng khí, 
kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan 
nhượng với tham nhũng. Cán bộ làm công tác chống tham 
nhũng mà “tay đã nhúng chàm” thì không thể chống được 
tham nhũng. 

Vừa qua, Quốc hội quyết định giao cho Cơ quan điều 
tra của ngành kiểm sát nhân dân chuyên trách điều tra 
tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp. Ðây là một 
nhiệm vụ quan trọng và cũng là thách thức rất lớn đối với 
ngành kiểm sát, bởi lẽ người phạm tội trong lĩnh vực này 
thường đã từng là cán bộ tư pháp, được đào tạo bài bản 
về pháp luật nên rất biết cách che giấu tội phạm. Ngành 
kiểm sát phải khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện về tổ 
chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm để thực hiện tốt nhiệm vụ 
quan trọng này.  
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Bốn là, đối với công tác xây dựng Ðảng, xây dựng 
ngành. Ðây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa 
quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái 
gốc của mọi công việc”1, “Công việc thành công hoặc thất 
bại đều do cán bộ tốt hay kém”2. Ðối với cán bộ kiểm sát, 
Người yêu cầu phải: công minh, chính trực, khách quan, 
thận trọng, khiêm tốn. Trong tình hình hiện nay, hơn bao 
giờ hết, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực 
hiện lời dạy của Bác Hồ. Người cán bộ kiểm sát phải có cái 
tâm trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, nhìn nhận, đánh 
giá sự việc một cách chính xác, khách quan; phải rèn cho 
mình phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, khiêm 
tốn. Có cẩn trọng, khiêm tốn mới đủ tỉnh táo để nhận thức 
chân lý đúng đắn và mới có được sự ủng hộ, giúp đỡ của 
Nhân dân. 

Hiện nay, chúng ta đã có một đội ngũ đông đảo cán bộ, 
công chức kiểm sát được đào tạo cơ bản hơn, chính quy, tâm 
huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề. Tuy nhiên, ở đây 
đó vẫn còn có những cán bộ thiếu nhiệt huyết, thụ động, 
ngại va chạm, chưa đáp ứng yêu cầu. Tôi đề nghị Ban cán 
sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp ủy đảng 
trong ngành phải hết sức chú trọng công tác cán bộ, gắn 
công tác này với việc củng cố, xây dựng Ðảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Ðảng và Chỉ 
thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

___________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2011, t.5, tr.309, 313 (B.T). 
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việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Ngành kiểm sát và mỗi cán bộ kiểm sát phải là tấm gương 
trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự trở thành chỗ dựa 
của công lý. 

Năm là, về công tác hợp tác quốc tế và một số nhiệm 
vụ trọng tâm khác. Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan 
hệ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động của 
ngành, phục vụ thiết thực cho công cuộc đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm có yếu tố nước 
ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tích cực thực 
hiện các hoạt động với tư cách là thành viên chính thức 
của Hiệp hội Công tố viên quốc tế. Làm tốt vai trò của 
cơ quan đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự để thúc 
đẩy quá trình giải quyết các vụ án xuyên biên giới. 

Về việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
phương tiện làm việc cho các ngành tư pháp, trong đó có 
ngành kiểm sát nhân dân, trong thời gian qua, Ðảng và 
Nhà nước đã dành sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, đến nay 
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra. Tôi đề nghị các 
đồng chí phối hợp nghiên cứu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước 
có giải pháp ưu tiên đầu tư, từng bước tăng cường cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc, bảo đảm phù 
hợp với đặc thù hoạt động của ngành và trong khả năng 
đáp ứng của ngân sách nhà nước. 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành 
kiểm sát nhân dân nước ta đã có nhiều đóng góp quan 
trọng vào công tác đấu tranh bảo vệ tính nghiêm minh 
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của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân và 
toàn quân ta làm nên những thành tựu to lớn trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi tin tưởng 
rằng, với quyết tâm mới, khí thế mới, ngành kiểm sát 
nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, 
toàn diện và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đóng góp 
quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại 
hội lần thứ XI của Ðảng, xây dựng nền tư pháp nước ta 
thực sự “Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, 
bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, 
phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”1. 

Nhân dịp năm mới 2015 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền 
Ất Mùi sắp đến, tôi thân ái gửi đến các đồng chí lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công. 

___________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, t.64, tr.269-270 (B.T).  
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việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Ngành kiểm sát và mỗi cán bộ kiểm sát phải là tấm gương 
trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự trở thành chỗ dựa 
của công lý. 

Năm là, về công tác hợp tác quốc tế và một số nhiệm 
vụ trọng tâm khác. Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan 
hệ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động của 
ngành, phục vụ thiết thực cho công cuộc đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm có yếu tố nước 
ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tích cực thực 
hiện các hoạt động với tư cách là thành viên chính thức 
của Hiệp hội Công tố viên quốc tế. Làm tốt vai trò của 
cơ quan đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự để thúc 
đẩy quá trình giải quyết các vụ án xuyên biên giới. 

Về việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
phương tiện làm việc cho các ngành tư pháp, trong đó có 
ngành kiểm sát nhân dân, trong thời gian qua, Ðảng và 
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của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
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___________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, t.64, tr.269-270 (B.T).  
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CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH 
KỶ LUẬT ĐẢNG CẦN MẠNH MẼ HƠN NỮA, 

QUYẾT LIỆT HƠN NỮA, HOẠT ĐỘNG CÓ 
HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CAO HƠN NỮA* 

ôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc 
tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 

luật đảng năm 2016, xác định phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2017. Đây là một hội nghị rất quan trọng để chúng ta 
đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sau một 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diễn ra 
trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các đồng chí, cùng 
toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên ngành kiểm tra lời 
thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật đảng được thực hiện trong bối cảnh diễn ra nhiều sự 

___________ 
* Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, 

giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016, xác định phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2017, ngày 24/02/2017. Đầu đề do chúng tôi 
đặt (B.T).  
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kiện trọng đại của đất nước. Chúng ta đã tổ chức thành 
công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kiện 
toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; cũng 
là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã thể hiện quyết tâm 
chính trị cao, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp 
để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám 
sát, kỷ luật đảng nói riêng. 

Các đồng chí đã chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị, nhất 
là chuẩn bị Báo cáo rất nghiêm túc, chất lượng tốt. Tại 
Hội nghị đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách 
nhiệm, sát với tình hình thực tế. Tôi cơ bản tán thành 
nội dung Báo cáo và đánh giá cao các ý kiến phát biểu 
tại Hội nghị. Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
tiếp thu ý kiến các đồng chí tham dự Hội nghị để bổ 
sung, hoàn thiện Báo cáo và tổ chức thực hiện. Tôi xin 
nhấn mạnh và nói thêm một số vấn đề sau đây:  

Trong năm 2016, hoạt động kiểm tra nói chung của 
Đảng cũng như ngành kiểm tra nói riêng đã làm được rất 
nhiều việc, khá toàn diện, có nhiều đổi mới, theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ 
Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch 
của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
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góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của đất nước. Cụ thể là:  

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các 
cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập 
trung triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng bộ 
các cấp. Trên cơ sở đó đã sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội 
bằng chương trình hành động thực hiện công tác kiểm tra 
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với trọng tâm là đổi 
mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám 
sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Đồng thời, 
chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đã 
được đề ra trong kế hoạch của năm 2016. 

Thứ hai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công 
tác kiểm tra của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm 
tra các cấp có chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, 
bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu cho Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể 
hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để sửa đổi, bổ sung, 
ban hành các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật đảng thực hiện thống nhất trong 
toàn Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức 
đảng và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra trong tình hình mới; chủ động tập huấn, 
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hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp 
trong việc thực hiện các văn bản này. Tại Hội nghị Trung 
ương 3 khóa XII (tháng 7/2016), Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương đã tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương thông 
qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ 
Đảng. Đây là những văn bản rất quan trọng làm cơ sở để 
nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong 
lĩnh vực kiểm tra vào cuộc sống và được thực hiện thống 
nhất trong toàn Đảng.  

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 
đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 
được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện hơn, đúng 
Điều lệ và các quy định của Đảng, tập trung vào những 
lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những 
vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan 
tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển 
biến rõ rệt. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu 
điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý kỷ luật nghiêm minh 
và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong 
năm 2016, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các 
cấp đã tiến hành kiểm tra gần 10 vạn tổ chức đảng và hơn 
4 vạn đảng viên; giám sát hơn 3 vạn tổ chức đảng và hơn 
10 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức đảng 
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Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong 
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và hơn 12 nghìn đảng viên... Đạt được những kết quả đó 
là do có sự tập trung cao độ của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy 
ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra ngay sau 
Đại hội XII của Đảng và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng 
của mỗi cán bộ ngành kiểm tra Đảng. 

Thứ tư, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bước đầu đã 
góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng. 
Đã kiểm tra, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu 
tham nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng 
viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng 
và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Đã đưa 
công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những 
trọng tâm công tác, một nội dung quan trọng để kiểm điểm 
theo định kỳ. Cơ quan kiểm tra của Đảng đã phối hợp chặt 
chẽ hơn với các cơ quan chức năng phòng, chống tham 
nhũng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý 
và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên 
có vi phạm. Trong năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
đã tích cực phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các 
cơ quan có liên quan tham gia các đoàn công tác kiểm tra, 
giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy 
tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số ngành, địa 
phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao. 

Thứ năm, từ sau đại hội đảng bộ các cấp và sau Đại 
hội XII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực 
sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng chương 
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trình hoạt động, quy chế làm việc; chủ động thực hiện các 
nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Giải quyết công việc 
tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, trong đó có những việc rất 
phức tạp, giữ được nền nếp công tác, làm việc bài bản, 
chặt chẽ và có đổi mới, phục vụ công tác nhân sự bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kiện toàn bộ máy nhân 
sự ở Trung ương và các địa phương, phối hợp xử lý những 
vấn đề liên quan đến công tác đề bạt, sắp xếp cán bộ. Đã 
quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây 
dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... 

Thứ sáu, một điểm sáng nổi bật của năm 2016 là Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc rất tích cực, quyết 
liệt; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Trung ương 
đã diễn ra khá sôi động, có nhiều việc làm và làm được 
nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh 
giá cao, tạo ra một làn gió mới, niềm tin mới. Cái mới của 
thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu 
vi phạm khá nhiều, kết hợp kiểm tra thường xuyên với 
kiểm tra vi phạm; làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa 
học, làm đến nơi, đến chốn; làm kỷ luật đảng trước không 
chờ kết luận của các cơ quan nhà nước, thực sự cầu thị, 
lắng nghe ý kiến của Nhân dân, báo chí, công luận... Sự 
phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ 
nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả, cho chúng ta 
thêm những bài học quý.  

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan 
nghênh và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, 
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tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong 
công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và cảm ơn các đồng 
chí về những cố gắng, đóng góp rất quan trọng vào thành 
tựu chung của đất nước. 

Bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, với tinh 
thần thẳng thắn, nghiêm túc, chúng ta cũng phải thấy 
rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; 
không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, 
giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, 
hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; đấu tranh với những vi 
phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, 
không nghiêm túc. 

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy 
chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa 
kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, 
chưa tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra thực hiện đầy đủ 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều 
lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên 
cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa mạnh mẽ. 
Ủy ban kiểm tra cùng cấp cũng chưa mạnh dạn, chủ động 
tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác kiểm tra, nhất 
là việc kiểm tra những vụ việc sai phạm cụ thể. Mảng 
giám sát chưa rõ nét lắm. 

Việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám 
sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn dàn trải, chưa 
thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy 
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sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị; ở các địa phương, nhất là cấp 
huyện, cấp cơ sở chuyển biến chưa mạnh, chưa có những 
vụ việc trọng tâm, trọng điểm, vụ việc điển hình. Còn có 
tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có biểu 
hiện bao che cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi 
phạm. Sự phối hợp công tác giữa ủy ban kiểm tra với các 
cơ quan có liên quan như thanh tra, kiểm toán, công an, 
viện kiểm sát, tòa án... có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa 
thường xuyên, hiệu quả còn thấp.  

Chính vì còn những khuyết điểm, hạn chế nêu trên 
nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng 
viên còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, suy thoái về đạo 
đức, lối sống,... 

Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có 
những diễn biến phức tạp, bộc lộ nhiều thách thức mới, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều 
hành của Nhà nước; là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng; năm tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ta xác định phải tiếp tục 
tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên 
quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển 
biến mới trên các mặt. 
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sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị; ở các địa phương, nhất là cấp 
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Tôi muốn lưu ý thêm các đồng chí là hiện nay, cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân vui mừng, ủng hộ, hy vọng vì có 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng 
không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến 
chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực 
trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, 
tham nhũng, “lợi ích nhóm” trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. 
Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy 
ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở 
các cấp là hết sức quan trọng. 

Cùng với việc tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XII và các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, 
giám sát; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, 
giám sát năm 2017 mà Báo cáo tại Hội nghị đã nêu, tôi đề 
nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp 
trong năm 2017 và những năm tiếp theo cần thực hiện tốt 
một số nội dung cơ bản sau: 

1. Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những 
phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta khẳng định, kiểm 
tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của 
toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không 
lãnh đạo.  
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2. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một 
cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận 
trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. 
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời 
nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích “trị 
bệnh cứu người”; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức 
đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng, đến sự phát triển của đất nước. Chúng ta rất 
nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì 
khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất 
khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong 
nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ 
luật một vài người để cứu muôn người! 

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, năm 2016 đã làm được nhiều việc, năm 2017 
đang tiếp tục làm và còn nhiều việc phải làm. Trong 
không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, Nhân dân 
đang hồ hởi, ủng hộ, chúng ta cần phải đẩy mạnh và làm 
quyết liệt hơn, không thỏa mãn với những gì đã làm được, 
phải tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần tiến công vì sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì Nhân dân. 

4. Cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để 
giải quyết dứt điểm những việc đang làm với phương châm 
là làm đến cùng, đồng thời chuẩn bị làm tiếp những vụ 
việc mới phát sinh. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, 
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cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu. Qua kiểm 
tra, thanh tra mà phát hiện; qua báo chí, công luận, qua 
tố giác của Nhân dân mà chủ động tổ chức kiểm tra. Phải 
rất nhạy bén, tinh ý, đừng vô cảm. Chú ý kiểm tra đều các 
khu vực, các lĩnh vực, các địa phương. Các địa phương 
phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình 
trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới”. Nếu 
mỗi tỉnh, thành, mỗi địa phương chọn một vài vụ có tính 
điển hình để chỉ đạo thực hiện như ở Trung ương làm vừa 
qua thì tác dụng rất tốt. Chú trọng các khâu, các lĩnh vực 
dễ nảy sinh tiêu cực (như quản lý đất đai, tài chính, ngân 
hàng, công tác cán bộ,...).  

Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải có 
hình thức thích hợp để tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, 
giám sát, thi hành kỷ luật các tổ chức, đảng viên ở cấp 
huyện và cơ sở khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tránh 
tình trạng bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, 
đơn vị; chủ động phối hợp chặt chẽ, thực sự hiệu quả với 
các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán trong thực 
hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ xem xét, kiểm tra, 
giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên 
quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những 
hành vi vi phạm kỷ luật đảng. 

5. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong 
bối cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải 
tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; 
phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có 
chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất 

 72

đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, 
tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, 
phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và 
ứng xử có văn hóa. 

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian 
tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, 
đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, 
đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh 
với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời 
thường. Đó là thách thức không nhỏ. Tôi chia sẻ với 
những khó khăn, thách thức mà các đồng chí đang phải 
đối mặt, song, Đảng, Nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý 
chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích 
trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong 
Đảng. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững 
nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, 
Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, 
không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu. Kết 
luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công 
tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết 
phục. Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai 
hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì 
không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ 
luật được người khác. Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu, 
đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải chống tiêu cực ngay 
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đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, 
tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, 
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đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải chống tiêu cực ngay 
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trong các cơ quan và các cá nhân những người làm công 
tác chống tiêu cực. 

Hiện nay, vị trí, vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp, 
nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang được đề cao; 
quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng; chương trình 
hoạt động và quy chế làm việc đã được xây dựng. Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đặc biệt 
quan tâm. Đó là tiền đề quan trọng để các đồng chí ra 
quân mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hoạt động có 
hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa. Thực tiễn đang đòi hỏi 
chúng ta phải hành động, nói phải đi đôi với làm, không 
nói lý thuyết, đạo lý chung chung. 

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự 
đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các 
cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi 
của Đảng, Nhân dân và đất nước. Hy vọng rằng sau Hội 
nghị này, công tác kiểm tra của Đảng, nhất là ở các địa 
phương, các ngành có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa. 
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CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN THƯỜNG XUYÊN TU 
DƯỠNG, RÈN LUYỆN, TỰ SOI, TỰ SỬA, TRÁNH 
XA NHỮNG CÁM DỖ VẬT CHẤT, THAM VỌNG* 

...... 

4. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị 

Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý 
nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong 
thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích 
cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là 
một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi 
mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghiêm 
túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây 
dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống 

___________ 
* Trích phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, ngày 11/10/2017. Đầu đề do chúng tôi 
đặt (B.T). 
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Trung ương Đảng khóa XII, ngày 11/10/2017. Đầu đề do chúng tôi 
đặt (B.T). 
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chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của 
Nhân dân. Chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ 
thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, 
ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, 
nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia; gắn 
đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, 
với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa 
mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; không 
để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên 
tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Các nhiệm vụ và giải pháp 
đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, 
đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải 
quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ 
máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ 
thể của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bên trong của từng 
cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô 
hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù 
hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai 
đoạn mới; trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết 
và có thể triển khai thực hiện ngay. Rà soát, quy định 
chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên 
chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ 
chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng 
địa phương. Có chính sách phù hợp để giảm phạm vi, đối 
tượng bổ nhiệm cấp “hàm”. Xây dựng cơ chế cạnh tranh, 
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công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt 
cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc 
trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Rà soát, sắp xếp, 
kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức 
thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có 
thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ 
trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
giảm tỷ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng. Tăng 
cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp 
dưới, giữa Trung ương và địa phương. Xây dựng cơ chế 
kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng các quy định của pháp 
luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thường 
xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình; 
xây dựng chế tài và xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, 
nhất là người đứng đầu có vi phạm. Đẩy mạnh cải cách 
hành chính, ứng dụng rộng rãi khoa học - công nghệ, nhất 
là công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành; tinh 
giản tổ chức bộ máy, biên chế. Thực hiện giao và quản lý 
chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định rõ 
vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, 
viên chức. Tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử 
dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ để 
đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng có 
hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường 
phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với 
thanh tra của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 
tưởng, nâng cao thống nhất về nhận thức và hành động 
trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận 
trong Nhân dân. Bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ 
chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, 
viên chức chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp, cơ 
cấu lại tổ chức bộ máy. 

Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, 
đã chín và được Trung ương nhất trí cao; còn đối với 
những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác 
nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định 
sau, làm từng bước, chắc chắn. Ví dụ như: Kết thúc hoạt 
động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây 
Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ 
Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt 
động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đẩy 
mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên 
trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà 
nước. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời 
là chủ tịch Hội đồng nhân dân; thực hiện bí thư cấp ủy 
đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp 
xã những nơi có đủ điều kiện. Tăng cường phân cấp, 
phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát 
quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp 
xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ 
quan phối hợp liên ngành cho phù hợp. Các bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ 
và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. 
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Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương 
theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô 
thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc 
biệt. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt 
động gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu 
mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên 
trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội, xã hội - nghề nghiệp... 

...... 

6. Về công tác cán bộ 

Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp 
hành Trung ương đã thảo luận, đánh giá cao việc chuẩn bị 
và thống nhất cao với đề nghị của Bộ Chính trị về việc bầu 
bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Phan 
Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội 
chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đồng chí 
Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận Trung ương đã trúng cử với số phiếu rất tập 
trung. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí 
mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần phát huy tốt hơn nữa 
tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, không ngừng 
nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác quan trọng được 
Đảng phân công. 



 77

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 
tưởng, nâng cao thống nhất về nhận thức và hành động 
trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận 
trong Nhân dân. Bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ 
chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, 
viên chức chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp, cơ 
cấu lại tổ chức bộ máy. 

Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, 
đã chín và được Trung ương nhất trí cao; còn đối với 
những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác 
nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định 
sau, làm từng bước, chắc chắn. Ví dụ như: Kết thúc hoạt 
động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây 
Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ 
Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt 
động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đẩy 
mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên 
trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà 
nước. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời 
là chủ tịch Hội đồng nhân dân; thực hiện bí thư cấp ủy 
đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp 
xã những nơi có đủ điều kiện. Tăng cường phân cấp, 
phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát 
quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp 
xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ 
quan phối hợp liên ngành cho phù hợp. Các bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ 
và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. 

 78

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương 
theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô 
thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc 
biệt. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt 
động gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu 
mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên 
trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội, xã hội - nghề nghiệp... 

...... 

6. Về công tác cán bộ 

Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp 
hành Trung ương đã thảo luận, đánh giá cao việc chuẩn bị 
và thống nhất cao với đề nghị của Bộ Chính trị về việc bầu 
bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Phan 
Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội 
chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đồng chí 
Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận Trung ương đã trúng cử với số phiếu rất tập 
trung. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí 
mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần phát huy tốt hơn nữa 
tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, không ngừng 
nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác quan trọng được 
Đảng phân công. 



 79

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành xem 
xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 
bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, 
cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 
và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất 
nghiêm trọng. Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc 
vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có 
tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa 
chung rất sâu sắc. 

Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh 
nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà 
là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Đề nghị từng 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán 
bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn 
luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa 
những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, 
để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm 
rồi thì sớm tự giác gột rửa). Từ nay trở đi, bất cứ trường 
hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, 
làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ 
luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin, tình thương 
yêu, quý trọng của Nhân dân. 

Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán 
bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được 
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đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu 
trí và Nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế? Cần khẳng 
định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng 
ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm 
tin là mất tất cả. 

...... 
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“CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH, 
DANH DỰ LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG,  

CAO QUÝ NHẤT!”* 

 
ôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của 
những ngày đầu năm mới 2018, tôi rất vui mừng đến 

dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 của Bộ Công an. 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các 
đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, xin gửi tới các cán bộ 
lão thành, cùng toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, 
công nhân, viên chức Công an nhân dân lời thăm hỏi ân cần 
và lời chúc tốt đẹp nhất. 

Năm 2017, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ 
bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức. Trong bối cảnh đó, chúng ta tiếp tục giữ vững 
ổn định chính trị, hoàn thành toàn diện và vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Tăng trưởng 
GDP đạt 6,81%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm 
qua. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các cân đối lớn cơ bản 
được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Môi trường đầu 

___________ 

* Phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 
15/01/2018. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).   
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tư kinh doanh được cải thiện. Văn hóa, xã hội có nhiều 
tiến bộ, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm 
chăm lo, bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh 
và thu được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Quốc phòng, an 
ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. 
Công tác đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều 
sâu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đóng 
góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Những kết 
quả công tác năm 2017 đã được nêu đầy đủ, toàn diện 
trong Báo cáo của Bộ Công an. Tôi nhấn mạnh thêm một 
số kết quả quan trọng: 

Một là, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt 
hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà 
nước những vấn đề cơ bản, quan trọng về ổn định chính 
trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế. Chủ động 
đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý kịp thời, 
có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, 
không để bị động, bất ngờ. Đã tích cực, chủ động nghiên 
cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW 
ngày 05/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát 
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“CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH, 
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ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. 
Công tác đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều 
sâu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đóng 
góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Những kết 
quả công tác năm 2017 đã được nêu đầy đủ, toàn diện 
trong Báo cáo của Bộ Công an. Tôi nhấn mạnh thêm một 
số kết quả quan trọng: 

Một là, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt 
hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà 
nước những vấn đề cơ bản, quan trọng về ổn định chính 
trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế. Chủ động 
đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý kịp thời, 
có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, 
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triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế”; tham mưu Chính phủ ban hành “Chỉ 
thị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 
tình hình mới”, các chiến lược, chương trình quốc gia về 
phòng, chống tội phạm... Đây là những vấn đề chiến lược, 
có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước mắt và 
lâu dài. 

Hai là, lực lượng Công an nhân dân đã huy động được 
sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị, các ngành, 
đặc biệt là với lực lượng Quân đội nhân dân, cấp ủy và 
chính quyền các địa phương, sự đồng tình, ủng hộ của 
Nhân dân, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp 
công tác, thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các 
sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Nổi bật 
là đã đóng góp rất quan trọng vào thành công của năm 
APEC 2017, đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng, với 
sự tham gia của gần 50 nghìn lượt đại biểu quốc tế, 
24 đoàn nguyên thủ các nước, lãnh đạo các nền kinh tế 
thành viên APEC, trong đó có các nguyên thủ, lãnh đạo 
các nền kinh tế lớn trên thế giới, như Mỹ, Nga, Trung 
Quốc, Nhật Bản,... không để xảy ra sơ xuất, sai sót nào 
đáng tiếc, góp phần quan trọng vào những thành công 
trong tiến trình hội nhập quốc tế, triển khai đối ngoại đa 
phương, củng cố xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển, 
nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 
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Ba là, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt vai trò 
nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, 
an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, tạo môi 
trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đã nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, chủ 
động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa 
nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù 
địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị 
đối lập trong nước. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp 
để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư 
tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, 
an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn chiến lược Tây 
Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. 

Công tác phòng, chống tội phạm đạt được những kết 
quả rõ rệt; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, số vụ vi 
phạm pháp luật được phát hiện, xử lý cao hơn năm trước; 
trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Đã ngăn 
chặn, không để xảy ra các vụ án hình sự phức tạp; nhanh 
chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài 
sản; truy bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú; tăng 
cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả, vi phạm pháp luật và tội phạm về môi 
trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử 
các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về ma túy, kinh tế, 
tham nhũng. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã 
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dũng cảm chiến đấu, có người đã hy sinh trong đấu tranh 
chống tội phạm. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần 
đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nhiều vụ việc 
tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, 
bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều 
kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, 
Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Lực lượng Công an đã phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và đã có những đóng 
góp tích cực, quan trọng trong lĩnh vực này. Qua thanh 
tra, kiểm tra, đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 68 vụ, 
107 đối tượng tham nhũng. Kết luận điều tra 197 vụ, 
467 bị can; truy tố 219 vụ, 481 bị can; xét xử sơ thẩm 205 vụ, 
433 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án 
đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có cán bộ lãnh đạo cấp 
cao của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu. Điều 
đó minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 
Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nghiêm minh của pháp 
luật và khẳng định sự quyết tâm, vào cuộc rất tích cực của 
các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân. 
Bước đầu đã góp phần ngăn chặn được tình trạng tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, hoạt động phạm tội 
và vi phạm pháp luật. 

Bốn là, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với 
các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các địa phương, 
nhất là hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân 
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trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây 
dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân 
và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả; phối hợp, quan hệ 
chặt chẽ với các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát nhân 
dân, Tòa án nhân dân) trong công tác điều tra, truy tố, 
xét xử. Thông qua công tác phối hợp và phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần giải quyết ổn 
định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ 
đầu và từ cơ sở. 

Năm là, luôn tích cực, chủ động, phát huy thế mạnh 
trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Triển khai các 
cơ chế đối thoại, hợp tác song phương, đa phương với các 
đối tác từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và 
hiệu quả. Đóng góp tích cực trong việc xây dựng môi 
trường hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Thể hiện rõ 
trách nhiệm với những vấn đề an ninh truyền thống và an 
ninh phi truyền thống, góp phần nâng cao, duy trì quan 
hệ hợp tác, xử lý tốt nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, 
chủ quyền của đất nước, nhất là hợp tác với Trung Quốc, 
Lào, Campuchia và các nước ASEAN, các nước lớn. Tham 
gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn an ninh, cảnh sát đa 
phương, khu vực và toàn cầu, đặc biệt là Liên hợp quốc, 
INTERPOL và ASEANPOL, qua đó tạo ra tiền đề và điều 
kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm 
mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù 
địch, phản động và tội phạm; chủ động ứng phó với các 
thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp rất quan 
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dũng cảm chiến đấu, có người đã hy sinh trong đấu tranh 
chống tội phạm. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần 
đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nhiều vụ việc 
tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, 
bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều 
kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, 
Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Lực lượng Công an đã phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và đã có những đóng 
góp tích cực, quan trọng trong lĩnh vực này. Qua thanh 
tra, kiểm tra, đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 68 vụ, 
107 đối tượng tham nhũng. Kết luận điều tra 197 vụ, 
467 bị can; truy tố 219 vụ, 481 bị can; xét xử sơ thẩm 205 vụ, 
433 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án 
đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có cán bộ lãnh đạo cấp 
cao của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu. Điều 
đó minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 
Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nghiêm minh của pháp 
luật và khẳng định sự quyết tâm, vào cuộc rất tích cực của 
các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân. 
Bước đầu đã góp phần ngăn chặn được tình trạng tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, hoạt động phạm tội 
và vi phạm pháp luật. 

Bốn là, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với 
các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các địa phương, 
nhất là hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân 
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trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây 
dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân 
và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả; phối hợp, quan hệ 
chặt chẽ với các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát nhân 
dân, Tòa án nhân dân) trong công tác điều tra, truy tố, 
xét xử. Thông qua công tác phối hợp và phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần giải quyết ổn 
định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ 
đầu và từ cơ sở. 

Năm là, luôn tích cực, chủ động, phát huy thế mạnh 
trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Triển khai các 
cơ chế đối thoại, hợp tác song phương, đa phương với các 
đối tác từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và 
hiệu quả. Đóng góp tích cực trong việc xây dựng môi 
trường hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Thể hiện rõ 
trách nhiệm với những vấn đề an ninh truyền thống và an 
ninh phi truyền thống, góp phần nâng cao, duy trì quan 
hệ hợp tác, xử lý tốt nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, 
chủ quyền của đất nước, nhất là hợp tác với Trung Quốc, 
Lào, Campuchia và các nước ASEAN, các nước lớn. Tham 
gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn an ninh, cảnh sát đa 
phương, khu vực và toàn cầu, đặc biệt là Liên hợp quốc, 
INTERPOL và ASEANPOL, qua đó tạo ra tiền đề và điều 
kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm 
mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù 
địch, phản động và tội phạm; chủ động ứng phó với các 
thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp rất quan 
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trọng vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta. 

Sáu là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều chuyển 
biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân được 
nâng lên, thể hiện rõ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng việc 
“tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái đã được nêu trong 
Nghị quyết. Chú trọng giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Công 
an, xây dựng uy tín, hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an 
trong lòng Nhân dân. 

Bộ Công an cũng là một trong những bộ, ngành đi đầu 
trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 6 khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng Đề 
án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn 
kết, thống nhất. Chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, 
trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ 
sở được tăng cường, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

Đạt được những kết quả nêu trên là do nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là: Các đồng chí đã quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt 
đối, trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối 
với lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh 
đạo Bộ Công an. Tăng cường sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu 
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của cán bộ, chiến sĩ. Nhanh nhạy phát hiện, xử lý kịp thời 
những vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, 
những điểm nóng gây bức xúc xã hội. Phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả với các bộ, ban, ngành, địa phương, tranh thủ 
được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của Nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích 
đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực 
lượng Công an nhân dân trong năm qua. 

Vui mừng với những kết quả, thành tích đã đạt được, 
chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những 
khuyết điểm, tồn tại như đã nêu trong Báo cáo tổng kết. 
Tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cần 
thẳng thắn chỉ ra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để 
xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn; 
nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế 
vẫn còn là khâu yếu; công tác đấu tranh ngăn chặn, vô 
hiệu hóa hoạt động chống đối của một số tổ chức còn hạn 
chế; công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội 
phạm hình sự lưu động hiệu quả chưa cao; công tác phòng, 
chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ chưa đạt kết quả như 
mong muốn; còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ, gây hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng; công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội 
bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, 
làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân 
dân; còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành; ý thức và 
tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ 
chưa cao; một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, 
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trọng vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta. 

Sáu là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều chuyển 
biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân được 
nâng lên, thể hiện rõ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng việc 
“tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái đã được nêu trong 
Nghị quyết. Chú trọng giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Công 
an, xây dựng uy tín, hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an 
trong lòng Nhân dân. 

Bộ Công an cũng là một trong những bộ, ngành đi đầu 
trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 6 khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng Đề 
án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn 
kết, thống nhất. Chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, 
trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ 
sở được tăng cường, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

Đạt được những kết quả nêu trên là do nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là: Các đồng chí đã quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt 
đối, trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối 
với lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh 
đạo Bộ Công an. Tăng cường sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu 
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của cán bộ, chiến sĩ. Nhanh nhạy phát hiện, xử lý kịp thời 
những vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, 
những điểm nóng gây bức xúc xã hội. Phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả với các bộ, ban, ngành, địa phương, tranh thủ 
được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của Nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích 
đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực 
lượng Công an nhân dân trong năm qua. 

Vui mừng với những kết quả, thành tích đã đạt được, 
chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những 
khuyết điểm, tồn tại như đã nêu trong Báo cáo tổng kết. 
Tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cần 
thẳng thắn chỉ ra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để 
xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn; 
nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế 
vẫn còn là khâu yếu; công tác đấu tranh ngăn chặn, vô 
hiệu hóa hoạt động chống đối của một số tổ chức còn hạn 
chế; công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội 
phạm hình sự lưu động hiệu quả chưa cao; công tác phòng, 
chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ chưa đạt kết quả như 
mong muốn; còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ, gây hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng; công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội 
bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, 
làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân 
dân; còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành; ý thức và 
tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ 
chưa cao; một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, 
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thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về 
phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII - 
năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đang 
đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển 
nhanh và bền vững. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục 
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế 
giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ trở lại, 
chống tự do hóa thương mại và đầu tư, sự điều chỉnh, 
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư... đang là những đặc điểm lớn trên 
thế giới hiện nay. Nếu chúng ta không chủ động nhận 
diện, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, sẽ tăng nguy 
cơ tụt hậu, nguy cơ mất an ninh, an toàn, tác động lớn đến 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém. 
Tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng 
phí xảy ra ở không ít doanh nghiệp, dự án. Tình trạng 
“trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng 
còn diễn ra ở nhiều nơi. Đời sống nhân dân còn khó khăn, 
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã 
hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc 
gia và ứng phó biến đổi khí hậu là rất lớn trong khi nguồn 
lực của chúng ta còn hạn hẹp. Các thế lực thù địch vẫn 
tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta với 
nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược “diễn biến hòa bình”, 
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thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị 
hóa” các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an 
nhân dân nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao 
hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các 
mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó 
cần chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân 
dân. Cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa 
các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra trong các nghị 
quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện thật tốt các chiến 
lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội 
phạm. Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải bám sát 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có 
hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối 
ngoại của đất nước. 

Hai là, Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp 
với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an 
ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an 
toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của Nhân dân, 
góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ 
vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an 
toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững. 
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Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình 
hình; nhận diện rõ đối tác, đối tượng; phát hiện từ sớm 
các mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, 
Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, 
giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kiên quyết không để 
bị động, bất ngờ, nhất là về mặt chiến lược. Đẩy mạnh 
hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững 
chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo tinh 
thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, 
góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối 
ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước. 

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời 
và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các 
thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác 
động, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bảo 
đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, 
bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ của ngành công 
an. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư 
luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, 
nhất là trên không gian mạng. Tham mưu, phối hợp giải 
quyết có hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức 
tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, 
trật tự. 

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, 
không để gia tăng tội phạm. Đấu tranh quyết liệt hơn với 
các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công 
nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật 

 92

về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn lậu, trốn 
thuế; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh 
tế, tham nhũng. Trong điều tra, xử lý tội phạm, phải làm 
một cách kiên quyết, bài bản, đúng quy định, nêu cao tinh 
thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không 
để oan, sai. Tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử 
lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.  

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
an ninh, trật tự; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính trên lĩnh 
vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân. 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội chỉ đạo 
sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới một số luật có liên quan; 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý dân cư 
theo Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của 
Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy 
tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Làm tốt công 
tác quản lý cư trú, người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện về an ninh, trật tự. 

Bốn là, ngành công an cần tích cực tham mưu cho các 
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và 
củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân 
gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 
toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong 
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toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong 
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tham mưu với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ 
thống chính trị, quần chúng nhân dân và huy động các 
nguồn lực để bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự. Làm tốt 
công tác dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng cụ thể, 
thiết thực hơn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, 
ngành, nhất là với Quân đội nhân dân, các cơ quan tư 
pháp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm. 

Năm là, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự 
là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng 
bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu 
trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, khẩn trương đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ cơ bản của từng cấp Công an; điều chỉnh, bố trí về tổ 
chức bộ máy Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm tính 
tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế 
thừa, ổn định với đổi mới và phát triển, có lộ trình và bước 
đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và 
phẩm chất đạo đức, lối sống, đi đôi với làm tốt hơn nữa 
công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí những người thực sự có 
đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân 
vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ 
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cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm 
chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường các biện 
pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ trong tấn công tội phạm; 
không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ 
công an. 

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước Nhân 
dân. Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực 
hiện nghiêm Điều lệnh công an nhân dân; xử lý nghiêm 
những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật. Cán bộ, 
chiến sĩ công an phải là đội quân tiên phong, gương mẫu, 
trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra 
sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc 
sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Phải thường 
xuyên rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân 
dân, luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa 
ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, “lợi 
ích nhóm”; không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để 
làm hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân. 

Sáu là, chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ 
hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Rà soát, cơ cấu lại và 
quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp trong Công an, chú trọng phát triển công nghiệp 
an ninh. Có chiến lược, định hướng, giải pháp cụ thể để 
chủ động nắm bắt xu hướng phát triển, thành tựu, cơ hội 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển 
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khoa học - công nghệ trong Công an, nhất là trên các lĩnh 
vực công tác tình báo, an ninh mạng, phòng, chống khủng 
bố, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự..., góp phần hiện 
thực hóa chủ trương xây dựng nền kinh tế số và công 
nghiệp thông minh của nước ta. 

Tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng: Với những nỗ 
lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, 
tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo 
đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an 
nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập 
nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân. 

Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và 
thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều 
thiêng liêng, cao quý nhất”! 

Nhân dịp năm mới 2018, chuẩn bị đón Tết cổ truyền 
của dân tộc - Xuân Mậu Tuất, tôi xin chúc các đồng chí, và 
qua các đồng chí, gửi lời chúc đến toàn thể lực lượng Công 
an anh hùng của chúng ta một năm mới dồi dào sức khỏe, 
gia đình hạnh phúc, an khang và thắng lợi. 
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CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CÙNG QUYẾT TÂM 
ĐỂ ĐẨY LÙI THAM NHŨNG* 

hân dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng 

vấn của Thông tấn xã Việt Nam, chia sẻ về những kết quả 
mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu 
đạt được trong năm qua và những công việc cần tập trung 
làm tốt trong năm mới. 

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh đến việc củng cố 
niềm tin trong Nhân dân, phải hiểu lòng dân, dựa vào dân 
và được Nhân dân đồng lòng ủng hộ - đây chính là nguồn 
động lực to lớn đưa đất nước tiếp tục vững bước đi lên và 
Đảng ta, dân tộc ta mãi trường tồn.  

Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, hình ảnh “lò” đã nóng 
được Nhân dân nhắc đến rất nhiều, như một sự ghi nhận, 
đồng tình ủng hộ trước những nỗ lực, quyết tâm của Đảng, 
Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư đánh giá 
thế nào về những kết quả đạt được trong năm qua?  
___________ 

* Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp 
Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 25/01/2018. Đầu đề do chúng tôi đặt 
(B.T).  

N 
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Phòng, chống 
tham nhũng là công việc lớn, rất quan trọng. Trung ương 
đã ban hành nhiều nghị quyết; Quốc hội không kỳ họp nào 
không bàn; cử tri không cuộc tiếp xúc nào không nói đến. 
Và không phải đến bây giờ, công tác phòng, chống tham 
nhũng mới được tiến hành, mà đã tiến hành từ lâu. 

Nhìn lại năm vừa qua, có thể thấy công tác phòng, 
chống tham nhũng được chỉ đạo, tiến hành một cách quyết 
liệt, đồng bộ hơn, bài bản, chắc chắn, với tinh thần nói đi 
đôi với làm và làm cho bằng được, vì vậy đã tạo được 
chuyển biến tích cực trên thực tế, kết quả rõ rệt hơn, 
Nhân dân tin tưởng, phấn chấn hơn. 

Có được kết quả đó, trước hết là do Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kiên quyết, Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức 
hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác, có nhiều 
giải pháp cụ thể nhằm chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc 
trong thực tiễn, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Với sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, sự phối hợp 
chặt chẽ của các cơ quan chức năng, hầu hết những nội 
dung quan trọng trong chương trình công tác của Ban 
Chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 
theo đúng kế hoạch. 

Nhiều vụ tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng 
đã được đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 
kịp thời, nghiêm minh trước pháp luật, trong đó có cả 
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những cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán 
bộ nghỉ hưu có vi phạm. 

Ngay trong những ngày đầu năm 2018, việc đưa ra xét 
xử một loạt vụ án lớn, như vụ Phạm Công Danh và đồng 
phạm (giai đoạn II); vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân 
Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam (PVN), Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam 
(PVC), Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí 
Việt Nam (PVP Land); vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) góp vốn 800 tỉ đồng vào Ocean Bank; hay vụ việc 
liên quan đến Phan Văn Anh Vũ... cho thấy sự quyết liệt 
hành động, làm đến cùng, làm triệt để, không có “vùng 
cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, công - tội phân 
minh, sai đến đâu xử đến đó. 

Năm vừa qua, 8 đoàn công tác của Trung ương được 
thành lập, đi đến 20 tỉnh, thành phố để kiểm tra, giám sát 
việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, 
qua đó đã thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở 
các địa phương, bước đầu khắc phục tình trạng “trên nóng, 
dưới lạnh”. 

Đi nhiều nơi, tiếp xúc qua nhiều kênh, hiểu rõ lòng dân 
thì thấy mừng, vì Nhân dân đồng thuận rất cao, luôn đồng 
hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước trong nỗ lực phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực. “Lò” nóng lên là do tất cả cùng vào 
cuộc, cùng quyết tâm “đốt lò” để đẩy lùi tham nhũng.  

Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, thông qua công tác 
kiểm tra, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, nhiều cán bộ, 
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Phòng, chống 
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đảng viên có sai phạm đã bị phát hiện và xử lý nghiêm 
khắc, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, 
cũng có ý kiến lo ngại rằng, đằng sau những sai phạm đó, 
phải chăng còn có những “lỗ hổng” trong công tác cán bộ 
cần sớm được khắc phục?  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đúng là năm vừa 
qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cấp ủy, 
tổ chức đảng, nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm, kể cả 
cán bộ cấp cao. 

Qua kiểm tra đã phát hiện có nơi, có chỗ còn vi phạm 
quy chế, quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm, buông 
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra sai 
phạm trong quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai, vốn, tài 
sản của Nhà nước, vi phạm trong công tác cán bộ, kê khai 
tài sản, thu nhập không trung thực, tổ chức thực hiện các 
dự án đầu tư, công trình trọng điểm không hiệu quả, gây 
thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách quốc gia, gây mất 
đoàn kết nội bộ, bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng xấu 
đến uy tín của Đảng... 

Thực tế tại nhiều địa phương, đơn vị cũng cho thấy, 
công tác cán bộ còn rất nhiều việc phải làm. Ví như việc 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là rất cần thiết, 
nhưng không phải cốt để có cái “mác” lớp nguồn vào Trung 
ương, vào cấp ủy... 

Hay đi luân chuyển là để rèn luyện, trưởng thành, chứ 
không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn, “tráng” 
qua thực tế để rồi về giữ chức nọ, chức kia. Thời gian luân 
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chuyển chưa được bao lâu, chưa kịp thể hiện, chưa đóng 
góp được gì nhiều cho cơ sở đã ngấp nghé xin về... Rồi công 
tác đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm, bố trí, sử dụng 
cán bộ, đều phải công tâm, khách quan, tránh hình thức. 

Ngay như quy trình, thủ tục là một cách để hạn chế 
bớt tiêu cực, phát huy cái tốt, cái đúng, cho nên phải chặt 
chẽ, thực hiện nghiêm, tránh tình trạng quy trình thì 
đúng nhưng cán bộ được đề bạt lại không đúng... 

Qua kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có sai phạm đều đã 
bị xử lý nghiêm; những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ rõ 
để khắc phục, sửa chữa kịp thời. Nhưng quan trọng hơn là 
phải ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết điểm đó 
một cách căn cơ, bài bản, bằng các quy định, quy chế, bằng 
luật pháp, chính sách; phải “nhốt” quyền lực vào trong 
“lồng” cơ chế. 

Trên cơ sở đúc rút từ thực tiễn, vừa qua Bộ Chính trị đã 
ban hành các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán 
bộ; về quy trình 5 bước đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; về luân 
chuyển cán bộ; về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản... 

Việc tuyển chọn, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, 
phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, cũng 
được quy định chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện hơn, có nhiều 
đổi mới, cải tiến nhằm hạn chế các sơ hở, tiêu cực.  

Phóng viên:  Thưa Tổng Bí thư, công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét 
trên thực tế, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, 
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đổi mới, cải tiến nhằm hạn chế các sơ hở, tiêu cực.  
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có ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào phòng, chống 
tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sẽ làm “chùn”, 
làm “chậm” sự phát triển?  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Thực tế đã cho 
câu trả lời. Những kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, 
xã hội, về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, cùng với những 
chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị, đã làm nên những thành tựu 
quan trọng, đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta trong năm qua. Một không khí phấn khởi, tin 
tưởng đang lan rộng khắp cả nước. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm liên tục, trong bối cảnh 
nhiều khó khăn thách thức, chúng ta đã hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân 
sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt và vượt 
yêu cầu đề ra. 

Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, xuất khẩu trên 200 tỉ USD, 
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gần 30 tỉ USD, đón 
khoảng 13 triệu lượt du khách quốc tế, gần 127 nghìn doanh 
nghiệp thành lập mới... 

Năm vừa qua cũng đã ghi nhận những thành công nổi 
bật trong công tác đối ngoại, với việc đăng cai tổ chức rất 
thành công năm APEC 2017, tiến hành 18 chuyến thăm 
cấp cao đến 19 nước, tham dự 8 hội nghị quốc tế, đồng thời 
đón 36 lượt nguyên thủ, thủ tướng các nước đến thăm Việt 
Nam, qua đó đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi 
vào chiều sâu, hiệu quả; chủ động, tích cực hội nhập, nâng 
cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 
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Đồng thời, chúng ta đã kiên trì, kiên quyết bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì 
môi trường hòa bình, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.  

Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Hai 
nhiệm vụ này luôn song hành, bổ trợ cho nhau. Thực tế 
cho thấy, những chuyển biến tích cực trong công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, 
tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong Nhân dân. 

Và đây chính là nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước tiếp tục phát 
triển nhanh, bền vững, chứ không phải ngược lại.  

Phóng viên: Một quan điểm lớn đã được Tổng Bí thư 
nhấn mạnh khi lần đầu tiên tới dự và phát biểu tại Hội 
nghị Chính phủ với các địa phương, triển khai nhiệm vụ 
năm 2018, đó là “Phải phát triển nhanh và bền vững hơn 
để không tụt hậu, từng bước theo kịp các nước tiên tiến 
trong khu vực và trên thế giới”. Để thực hiện đúng tinh 
thần chỉ đạo đó, cần tập trung vào những nội dung cốt yếu 
nào thưa Tổng Bí thư?  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  Bám sát Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận 
của Trung ương, trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục 
tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; tôn trọng và vận dụng đúng 
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đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông 
lệ quốc tế, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp 
với điều kiện phát triển của đất nước; gắn kết hài hòa giữa 
tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh; tạo điều kiện để mọi chủ thể thuộc các 
thành phần kinh tế đều bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh 
cùng phát triển theo luật định.  

Phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực vật chất và 
nguồn lực tinh thần; phát huy tiềm năng, lợi thế của 
từng ngành, lĩnh vực, địa phương và cả nước, tạo cơ hội 
cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng 
trưởng; không vì sức ép tăng trưởng mà coi nhẹ việc giải 
quyết những vấn đề có tính nền tảng, lâu dài; không vì 
chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng tăng trưởng. 

Cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm hơn nữa 
đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống 
nhân dân; chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối 
sống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 
đồng bộ; chú trọng giữ gìn bản sắc, cốt cách văn hóa Việt 
Nam, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng. 

Đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng 
cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 
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để có thể vượt qua thách thức, nắm bắt những thời cơ, đưa 
đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng hơn nữa công tác 
cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có 
tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng, vì dân vào các 
vị trí lãnh đạo trong bộ máy nhà nước; siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp 
của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phòng, chống, 
phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực, vi 
phạm pháp luật.  

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực và 
chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội 
nhập quốc tế.  

Phóng viên:  Một mùa xuân mới lại đang về, mỗi 
người đều có những ước mong, niềm hy vọng về một năm 
mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công hơn. Xin 
Tổng Bí thư chia sẻ một vài cảm nghĩ trước thềm Xuân 
mới Mậu Tuất 2018?  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2018 là năm 
bản lề, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng; chúng ta còn rất nhiều việc 
phải làm ở phía trước. Nhân dịp Xuân mới, tôi xin chúc 
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toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước 
ngoài luôn dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, tiếp tục 
phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, đồng 
sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước thân yêu của chúng ta 
ngày càng phát triển, vững bước đi lên mạnh mẽ hơn nữa.  

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư! 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, 
KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC ĐỂ  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG* 

 
au một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và 
trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 

chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung, chương trình 
đề ra. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình, kết quả công tác 
phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, nhất là từ 
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Ý kiến phát biểu của các đồng chí nhìn chung đều bày 
tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo, đồng thời bổ sung, 
làm rõ thêm nhiều vấn đề; nêu thêm một số kinh nghiệm, 
cách làm tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và đề 
xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số giải pháp nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng thời 
gian tới. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin phát biểu làm rõ 
thêm một số vấn đề: 

___________ 

* Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống 
tham nhũng, ngày 25/6/2018. Đầu đề của báo Nhân Dân (B.T). 
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I- NHÌN TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
THAM NHŨNG TỪ SAU ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII  

CỦA ĐẢNG ĐẾN NAY 

Chúng ta vui mừng nhận thấy, sau hơn hai năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mặc dù phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn 
đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất 
nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá 
toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các cân đối lớn cơ bản 
được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội 
được chăm lo tốt hơn; lần đầu tiên sau nhiều năm chúng 
ta hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội đã đề ra, đạt tăng trưởng GDP 6,81% là 
mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. 

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền 
quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại ngày càng 
được mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt 
Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính 
trị được đẩy mạnh. 

Riêng công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo 
thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, 
rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được Nhân dân rất hoan nghênh, 
đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá 
tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có 
chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định 
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chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của 
Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nổi bật là: 

1. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
được ban hành nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, 
vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ 
để phát hiện và xử lý các sai phạm. 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham 
mưu của Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp 
mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
phòng, chống tham nhũng; nhiều quy định, nghị quyết được 
quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống, có tác 
dụng cảnh báo, phòng ngừa có hiệu quả. Quốc hội, Chính 
phủ và các bộ, ngành chức năng đã quan tâm rà soát, sửa 
đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định pháp luật về 
quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; khắc 
phục một bước những sơ hở, bất cập trong các quy định của 
pháp luật làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 

Có thể nói, đến nay các chủ trương của Đảng, các 
văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng cơ bản đã tương đối đủ, cái cần nhất bây giờ là sự 
tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ 
chức thực hiện. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán 
được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử 
lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 
góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
tham nhũng. 
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Cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường 
chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập 
trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, 
phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tiến hành 
kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên 
cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm 
minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức và cá nhân 
vi phạm. 

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ 
luật hơn 490 tổ chức đảng và 35.000 đảng viên vi phạm, 
trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do 
tham nhũng, cố ý làm trái. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ 
nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ 
luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ cao 
cấp và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả đồng chí là 
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị; kỷ 
luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực 
lượng vũ trang; làm nghiêm từ trên xuống dưới... 

Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật 
của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ 
máy nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán tập trung thanh tra, 
kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, 
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nhất là các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư 
luận xã hội quan tâm. 

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi về ngân 
sách nhà nước gần 170.000 tỉ đồng, hơn 12.000 ha đất; kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hơn 300 văn bản 
quản lý nhà nước không còn phù hợp trên các lĩnh vực; kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm nhiều 
tập thể, cá nhân sai phạm, chuyển gần 200 vụ việc sang cơ 
quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ và xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
đã tổ chức 31 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra các 
vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế tại 63 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, giám 
sát đã kiến nghị chỉ đạo xử lý 452 vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế. 

Điều đáng mừng là tại một số địa phương, cấp ủy 
đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
chuyển biến trong công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, 
xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều cán bộ, đảng viên có sai 
phạm liên quan đến tham nhũng, kể cả những đồng chí 
trong ban thường vụ, thường trực cấp ủy; tình trạng “trên 
nóng, dưới lạnh” đã bước đầu được khắc phục tại một số 
địa phương (điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Đà Nẵng, Sơn La, Đắk Lắk, Cần Thơ...). 

3. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy 
tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh 
và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm 
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nhất là các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư 
luận xã hội quan tâm. 

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi về ngân 
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quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ và xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
đã tổ chức 31 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra các 
vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế tại 63 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, giám 
sát đã kiến nghị chỉ đạo xử lý 452 vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế. 

Điều đáng mừng là tại một số địa phương, cấp ủy 
đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
chuyển biến trong công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, 
xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều cán bộ, đảng viên có sai 
phạm liên quan đến tham nhũng, kể cả những đồng chí 
trong ban thường vụ, thường trực cấp ủy; tình trạng “trên 
nóng, dưới lạnh” đã bước đầu được khắc phục tại một số 
địa phương (điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Đà Nẵng, Sơn La, Đắk Lắk, Cần Thơ...). 

3. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy 
tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh 
và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm 
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sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian 
gần đây. 

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm 
trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm 
trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, 
đúng pháp luật, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân 
văn; có lý, có tình, thể hiện rõ quan điểm “Nói đi đôi với 
làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc 
quyền”, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng 
và cũng là biện pháp cảnh tỉnh, răn đe có hiệu quả (vụ án 
Dương Chí Dũng; vụ án Vũ Quốc Hảo; vụ án Huỳnh Thị 
Huyền Như; vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn 
Thắm; vụ án Giang Kim Đạt; vụ án Đinh La Thăng; vụ án 
Trịnh Xuân Thanh; vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm); 
vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc); vụ án đánh bạc và tổ chức 
đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương...). 

Đáng chú ý là, việc thu hồi tài sản trong các vụ án 
tham nhũng được chú trọng hơn; việc kê biên, thu giữ tài 
sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng 
đạt khá cao (vụ Giang Kim Đạt hơn 300 tỉ đồng; vụ Hứa 
Thị Phấn hơn 10.000 tỉ đồng; vụ Ngân hàng Đông Á hơn 
2.000 tỉ đồng; vụ Phạm Công Danh (giai đoạn I) hơn 6.000 
tỉ đồng; vụ Đinh La Thăng hơn 20 tỉ đồng; vụ Trịnh Xuân 
Thanh hơn 45 tỉ đồng; vụ AVG hơn 8.500 tỉ đồng...). 

4. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, 
chính sách về tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham 
nhũng có nhiều chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính 
công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong 
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hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập 
trung chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả tích cực. 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều đổi 
mới, nhất quán, rõ ràng, chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn 
đề tồn đọng trước đây trong công tác cán bộ; “không chạy 
chức, chạy quyền” đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. 

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác hơn; 
việc luân chuyển cán bộ thực hiện bài bản hơn. 

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia, góp phần quan trọng vào tăng trưởng 
kinh tế và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. 

Cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp đã quan 
tâm hơn tới việc tiếp nhận, tổ chức đối thoại, giải quyết 
những phản ánh, kiến nghị, những vướng mắc, bức xúc 
của người dân, doanh nghiệp. 

5. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, 
nhất là phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong 
phòng, chống tham nhũng. 

Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động cung cấp thông 
tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, 
giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện sự 
công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý 
tham nhũng. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành 
cùng cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; 
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cùng cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; 
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có nhiều tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, 
đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, 
Nhà nước ta. 

6. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 
chức năng phòng, chống tham nhũng. 

Ban Chỉ đạo có nhiều đổi mới cả về nội dung và 
phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả thực 
tế công tác, làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có việc vượt yêu 
cầu đề ra; hầu như cứ sau mỗi phiên họp Ban Chỉ đạo, 
cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo thì tình hình thực 
tế lại có bước chuyển biến mới rõ rệt. 

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo rất tích cực, trách 
nhiệm, sâu sát, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các 
nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của 
Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường 
trực của Ban Chỉ đạo có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, 
sâu sát, quyết liệt hơn trong tham mưu, đề xuất, giúp Ban 
Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch công tác. 

Các cơ quan kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, 
công an, kiểm sát, tòa án vào cuộc ngày càng tích cực, hiệu 
quả; các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tiếp tục 
được kiện toàn tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh hoạt động 
nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức 
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năng phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu 
quả hơn. 

Từ những kết quả trên cho thấy, những chuyển biến 
tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần 
củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong 
Nhân dân. Đây chính là nguồn động lực to lớn để chúng ta 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát 
triển nhanh và bền vững. 

Không phải như một vài ý kiến lo ngại rằng, nếu quá 
tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng sẽ làm “chùn” sự chỉ đạo hay làm “chậm” sự phát 
triển, mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng 
Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường 
an ninh - quốc phòng, đối ngoại. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng 
ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống 
tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như Báo cáo 
đã nêu. 

Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa 
phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn 
còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né 
tránh, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý tham nhũng 
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tự kiểm tra, tự phát hiện và 
xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là 
khâu yếu. 
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nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của 
Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường 
trực của Ban Chỉ đạo có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, 
sâu sát, quyết liệt hơn trong tham mưu, đề xuất, giúp Ban 
Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch công tác. 

Các cơ quan kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, 
công an, kiểm sát, tòa án vào cuộc ngày càng tích cực, hiệu 
quả; các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tiếp tục 
được kiện toàn tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh hoạt động 
nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức 
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năng phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu 
quả hơn. 

Từ những kết quả trên cho thấy, những chuyển biến 
tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần 
củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong 
Nhân dân. Đây chính là nguồn động lực to lớn để chúng ta 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát 
triển nhanh và bền vững. 

Không phải như một vài ý kiến lo ngại rằng, nếu quá 
tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng sẽ làm “chùn” sự chỉ đạo hay làm “chậm” sự phát 
triển, mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng 
Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường 
an ninh - quốc phòng, đối ngoại. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng 
ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống 
tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như Báo cáo 
đã nêu. 

Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa 
phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn 
còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né 
tránh, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý tham nhũng 
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tự kiểm tra, tự phát hiện và 
xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là 
khâu yếu. 
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Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành 
chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc trong người dân, 
doanh nghiệp. 

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế là do nhiều cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng 
của tình hình tham nhũng ở địa phương, lĩnh vực mình quản 
lý; chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, trong đó có cả những người là lãnh đạo, quản lý 
thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi nhũng nhiễu, 
tiêu cực, tham nhũng. 

Thể chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn 
bất cập, tính khả thi không cao; chưa có cơ chế đủ mạnh 
để kiểm soát chặt chẽ quyền lực; công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền 
hạn chưa được quan tâm thực hiện, nên dễ dẫn đến việc 
lạm quyền để trục lợi; chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ 
chưa rõ ràng, cụ thể. 

Việc thực thi pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ 
cương, kỷ luật trên một số ngành, lĩnh vực còn bị buông 
lỏng. Tổ chức bộ máy, quyền hạn, phương tiện, điều kiện 
làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống 
tham nhũng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ 
được giao; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công 
chức chưa đáp ứng yêu cầu... 
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II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ,  
GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, 
nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, 
thách thức mới đan xen. 

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất 
nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, 
cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp 
hơn so với trước. Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế 
đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp, khó lường. 

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt 
những kết quả rất quan trọng, rất đáng mừng. Tuy nhiên, 
phòng, chống tham nhũng là công việc hệ trọng, phải được 
tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì; 
chúng ta tuyệt nhiên không được tự thỏa mãn với những 
kết quả đã đạt được. 

Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, 
phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý 
chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; trái 
lại, phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin 
của Nhân dân và phải công khai để Nhân dân biết, ủng hộ 
và giám sát. 

Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần 
chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải 
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Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành 
chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc trong người dân, 
doanh nghiệp. 

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế là do nhiều cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng 
của tình hình tham nhũng ở địa phương, lĩnh vực mình quản 
lý; chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, trong đó có cả những người là lãnh đạo, quản lý 
thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi nhũng nhiễu, 
tiêu cực, tham nhũng. 

Thể chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn 
bất cập, tính khả thi không cao; chưa có cơ chế đủ mạnh 
để kiểm soát chặt chẽ quyền lực; công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền 
hạn chưa được quan tâm thực hiện, nên dễ dẫn đến việc 
lạm quyền để trục lợi; chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ 
chưa rõ ràng, cụ thể. 

Việc thực thi pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ 
cương, kỷ luật trên một số ngành, lĩnh vực còn bị buông 
lỏng. Tổ chức bộ máy, quyền hạn, phương tiện, điều kiện 
làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống 
tham nhũng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ 
được giao; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công 
chức chưa đáp ứng yêu cầu... 
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II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ,  
GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, 
nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, 
thách thức mới đan xen. 

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất 
nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, 
cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp 
hơn so với trước. Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế 
đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp, khó lường. 

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt 
những kết quả rất quan trọng, rất đáng mừng. Tuy nhiên, 
phòng, chống tham nhũng là công việc hệ trọng, phải được 
tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì; 
chúng ta tuyệt nhiên không được tự thỏa mãn với những 
kết quả đã đạt được. 

Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, 
phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý 
chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; trái 
lại, phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin 
của Nhân dân và phải công khai để Nhân dân biết, ủng hộ 
và giám sát. 

Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần 
chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải 
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quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì 
Nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối 
thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử 
lý nghiêm các sai phạm. 

Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp 
sai phạm, chúng ta cũng cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến 
khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong 
đổi mới vì sự phát triển của đất nước; việc đánh giá, nhìn 
nhận về các sai phạm cũng cần phải đặt trong những điều 
kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý 
khách quan, phù hợp. 

Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh với những quan 
điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi 
nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Hội nghị chúng ta thống nhất, đồng tình cao với các 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo 
cáo đã nêu. Tôi muốn nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề: 

Một là, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất 
cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân về phòng, chống tham nhũng. 

Công tác tuyên truyền phải khẳng định rõ quyết tâm 
của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; làm 
cho mọi người thấy rõ việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm 
khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm “chậm lại” 
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sự phát triển, mà ngược lại, càng làm trong sạch, tạo sức 
mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và 
tăng cường niềm tin của Nhân dân, tạo động lực mới, khí 
thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống 
nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân. 

Tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp, công khai 
thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham 
nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, 
thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về 
những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong 
xử lý tham nhũng. 

Chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, 
việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, 
thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây 
hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi 
xét xử. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm 
báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; 
đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống 
phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai 
sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. 

Kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn 
hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự 
giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, 
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quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì 
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Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp 
sai phạm, chúng ta cũng cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến 
khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong 
đổi mới vì sự phát triển của đất nước; việc đánh giá, nhìn 
nhận về các sai phạm cũng cần phải đặt trong những điều 
kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý 
khách quan, phù hợp. 

Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh với những quan 
điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi 
nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Hội nghị chúng ta thống nhất, đồng tình cao với các 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo 
cáo đã nêu. Tôi muốn nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề: 

Một là, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất 
cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân về phòng, chống tham nhũng. 

Công tác tuyên truyền phải khẳng định rõ quyết tâm 
của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; làm 
cho mọi người thấy rõ việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm 
khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm “chậm lại” 
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sự phát triển, mà ngược lại, càng làm trong sạch, tạo sức 
mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và 
tăng cường niềm tin của Nhân dân, tạo động lực mới, khí 
thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống 
nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân. 

Tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp, công khai 
thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham 
nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, 
thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về 
những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong 
xử lý tham nhũng. 

Chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, 
việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, 
thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây 
hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi 
xét xử. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm 
báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; 
đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống 
phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai 
sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. 

Kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn 
hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự 
giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, 
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lãng phí; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, 
thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 
phê phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; 
trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người 
thân tham nhũng, lãng phí. 

Đặc biệt, báo chí và các phương tiện thông tin đại 
chúng phải cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả 
hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong 
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm cho quần 
chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến 
hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần 
chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, 
không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn 
nấp, như lời Bác Hồ đã căn dặn1. 

Hai là, phải tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng; phấn đấu từ nay đến hết nhiệm 
kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng một cơ chế 
phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. 

Tập trung hoàn thành việc xây dựng các quy định 
của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết 
Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII, 
nhất là: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên; các quy định về kiểm soát quyền 
lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, 

___________ 

1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.419 (B.T). 
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công khai, minh bạch; quy định về việc ngăn chặn những 
người có chức, có quyền lợi dụng cương vị công tác để trục 
lợi; quy định về cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về điều chuyển, thay thế 
cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham 
nhũng, uy tín thấp; cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ 
dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm 
vì lợi ích chung... 

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo khẩn 
trương tiếp thu, hoàn thiện Luật phòng, chống tham 
nhũng (sửa đổi) bảo đảm khả thi và hiệu quả; sớm ban 
hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước; sửa đổi, bổ sung Luật 
giám định tư pháp, Luật thanh tra, Luật cán bộ, công 
chức, Luật viên chức và các văn bản quy định chi tiết thi 
hành để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong 
phòng, chống tham nhũng. 

Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật, khắc phục những sơ hở trong quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, nhất là ở 
các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. 

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong 
tình hình mới. 

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ 
nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”. 
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lãng phí; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, 
thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 
phê phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; 
trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người 
thân tham nhũng, lãng phí. 

Đặc biệt, báo chí và các phương tiện thông tin đại 
chúng phải cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả 
hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong 
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm cho quần 
chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến 
hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần 
chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, 
không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn 
nấp, như lời Bác Hồ đã căn dặn1. 

Hai là, phải tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng; phấn đấu từ nay đến hết nhiệm 
kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng một cơ chế 
phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. 

Tập trung hoàn thành việc xây dựng các quy định 
của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết 
Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII, 
nhất là: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên; các quy định về kiểm soát quyền 
lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, 

___________ 

1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.419 (B.T). 
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công khai, minh bạch; quy định về việc ngăn chặn những 
người có chức, có quyền lợi dụng cương vị công tác để trục 
lợi; quy định về cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về điều chuyển, thay thế 
cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham 
nhũng, uy tín thấp; cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ 
dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm 
vì lợi ích chung... 

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo khẩn 
trương tiếp thu, hoàn thiện Luật phòng, chống tham 
nhũng (sửa đổi) bảo đảm khả thi và hiệu quả; sớm ban 
hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước; sửa đổi, bổ sung Luật 
giám định tư pháp, Luật thanh tra, Luật cán bộ, công 
chức, Luật viên chức và các văn bản quy định chi tiết thi 
hành để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong 
phòng, chống tham nhũng. 

Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật, khắc phục những sơ hở trong quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, nhất là ở 
các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. 

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong 
tình hình mới. 

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ 
nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”. 
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Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà 
nước; đối với những người vi phạm phải có hình thức xử lý 
kịp thời, nghiêm minh, công khai. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường quản lý, giám 
sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết từ 
sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, 
quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. 

Mục đích kỷ luật là để “trị bệnh cứu người”, cảnh tỉnh, 
răn đe, do đó phải quán triệt phương châm phòng ngừa 
chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, 
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tăng 
cường giám sát của tổ chức đảng từ trên xuống, giám sát 
từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cùng 
cấp, tăng cường quản lý, giám sát thường ngày đối với 
đảng viên và cán bộ lãnh đạo. 

Xử lý nghiêm kỷ luật của Đảng, đồng thời kỷ luật 
đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể 
và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm 
pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Đảng viên ở 
bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý 
nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới; nơi nào tự kiểm 
tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm 
nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 
phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý 
đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. 
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Giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng xuống đến cả 
đảng bộ cấp huyện và cơ sở khi cần thiết, tránh tình trạng 
bao che sai phạm trong nội bộ của các địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

Cần tập trung khắc phục bằng được những yếu kém 
trong công tác cán bộ, những sai phạm của cán bộ khiến 
dư luận bức xúc. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ; chú 
trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; 
có nhiều dư luận quần chúng phản ánh, tố cáo tham 
nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được 
quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. 

Cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, chính quyền các cấp 
và cán bộ, đảng viên phải nhận diện rõ, đấu tranh quyết 
liệt, có hiệu quả với các việc làm sai trái, lợi ích nhóm, 
mưu lợi cá nhân, với các đối tượng có biểu hiện, hành vi 
chạy chức, chạy quyền; bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can 
ngăn những việc làm chưa đúng, phát hiện và xử lý kịp 
thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những 
hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho 
chạy chức, chạy quyền; kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các 
quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham 
nhũng trong công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả chủ 
trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 
cấp huyện không phải là người địa phương. 

Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ 
máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, 
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Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà 
nước; đối với những người vi phạm phải có hình thức xử lý 
kịp thời, nghiêm minh, công khai. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường quản lý, giám 
sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết từ 
sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, 
quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. 

Mục đích kỷ luật là để “trị bệnh cứu người”, cảnh tỉnh, 
răn đe, do đó phải quán triệt phương châm phòng ngừa 
chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, 
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tăng 
cường giám sát của tổ chức đảng từ trên xuống, giám sát 
từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cùng 
cấp, tăng cường quản lý, giám sát thường ngày đối với 
đảng viên và cán bộ lãnh đạo. 

Xử lý nghiêm kỷ luật của Đảng, đồng thời kỷ luật 
đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể 
và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm 
pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Đảng viên ở 
bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý 
nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới; nơi nào tự kiểm 
tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm 
nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 
phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý 
đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. 
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Giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể chỉ đạo, 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng xuống đến cả 
đảng bộ cấp huyện và cơ sở khi cần thiết, tránh tình trạng 
bao che sai phạm trong nội bộ của các địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

Cần tập trung khắc phục bằng được những yếu kém 
trong công tác cán bộ, những sai phạm của cán bộ khiến 
dư luận bức xúc. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ; chú 
trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; 
có nhiều dư luận quần chúng phản ánh, tố cáo tham 
nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được 
quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. 

Cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, chính quyền các cấp 
và cán bộ, đảng viên phải nhận diện rõ, đấu tranh quyết 
liệt, có hiệu quả với các việc làm sai trái, lợi ích nhóm, 
mưu lợi cá nhân, với các đối tượng có biểu hiện, hành vi 
chạy chức, chạy quyền; bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can 
ngăn những việc làm chưa đúng, phát hiện và xử lý kịp 
thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những 
hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho 
chạy chức, chạy quyền; kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các 
quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham 
nhũng trong công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả chủ 
trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 
cấp huyện không phải là người địa phương. 

Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ 
máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, 
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cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới 
chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 
nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy 
tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6, Trung ương 7 khóa XII. 

Bốn là, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, 
kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. 

Quyền lực luôn có nguy cơ bị “tha hóa”, tham nhũng là 
“khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, cho nên phải thiết 
lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực 
đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi 
quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; 
quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền 
hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, 
trách nhiệm càng lớn. 

Do vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, 
minh bạch, đúng đắn, không bị “tha hóa”; phân công, 
phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, 
đồng thời thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, 
miễn nhiệm, thay thế cán bộ có biểu hiện tham nhũng 
gây nhiều dư luận; xử lý nghiêm trách nhiệm người 
đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; và quan trọng 
hơn là phải ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết 
điểm một cách căn cơ, bài bản bằng các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói một cách hình ảnh 
là phải “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế”. 
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Phải tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực 
của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tăng 
cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo; công khai 
quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, 
Nhân dân giám sát. 

Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng 
không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử 
dụng quyền lực đều phải phục vụ Nhân dân, chịu trách 
nhiệm trước Nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của 
Nhân dân. 

Công quỹ là của công cho nên một xu, một hào cũng 
không được chi dùng bừa bãi; công quyền là vì dân cho 
nên không được mảy may vì riêng tư; phải thật sự chí 
công vô tư, công tư phân minh, công trước tư sau, vì công 
mà quên tư; mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân. 

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các 
vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở; 
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao 
hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. 

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng 
ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, 
dưới lạnh”. 

Tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào 
những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh 
vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót 
tay”, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong 
giải quyết công việc. 
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Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, 
vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc, vụ án 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; 
kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, 
không có đặc quyền, không có ngoại lệ. 

Bổ sung, hoàn thiện quy định về xử lý trách nhiệm đối 
với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm, sau 
đó sai phạm này lại được phát hiện bởi các đoàn kiểm tra, 
thanh tra, kiểm toán khác. Có các giải pháp phù hợp, 
thuận lợi, an toàn để khuyến khích và kịp thời xử lý thông 
tin do người dân phát hiện, phản ánh, tố cáo. 

Tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp kê 
biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi triệt để tài sản 
tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khuyến khích người 
phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các 
vụ án tham nhũng, kinh tế. 

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có 
chức năng phòng, chống tham nhũng. 

Tiếp tục kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của các 
cơ quan phòng, chống tham nhũng, giúp việc các cấp ủy từ 
Trung ương đến cơ sở. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, 
thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải là những “thanh 
bảo kiếm” sắc bén, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn 
những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân; có 
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nghiệp vụ, bản lĩnh bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can 
ngăn những việc làm chưa đúng; có quy định để ngăn 
ngừa có hiệu quả những sự tác động không theo đúng quy 
định của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào hoạt động 
của các cơ quan này. 

Điều đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định là, 
những người làm công tác phòng, chống tham nhũng nói 
chung, những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan 
chức năng phòng, chống tham nhũng nói riêng phải thật 
sự liêm chính, trong sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng 
liêm sỉ, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào, 
bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. 

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó 
khăn, phức tạp và lâu dài. Từ những kinh nghiệm, kết quả 
đạt được trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XII của 
Đảng đến nay, chúng ta có cơ sở để tin rằng, với quyết tâm 
chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc tích cực, 
đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống 
tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết 
quả tích cực, rõ rệt hơn nữa; tham nhũng nhất định sẽ 
được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng 
Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong 
đợi của Nhân dân. 

Tôi đề nghị các đồng chí, trên từng cương vị công tác 
của mình, trước hết là những người đứng đầu, hãy nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và đất 
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nghiệp vụ, bản lĩnh bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can 
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Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, 
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tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và đất 



 127

nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham 
nhũng, nhất là tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát 
hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực, 
tham nhũng ngay trong bộ, ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị mình, góp phần vào thành công chung của cả nước. 
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KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH LOẠI BỎ  
NHỮNG NGƯỜI THAM NHŨNG, BIẾN CHẤT* 

hỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đi qua năm 2018 với 
đầy ắp các sự kiện và bước vào năm 2019 với nhiều 

niềm tin và hy vọng mới. Vào thời điểm giao thoa thiêng 
liêng này, hôm nay, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc với các địa phương để tổng kết công tác 
năm 2018 và bàn về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Đây 
là một Hội nghị rất cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Điều rất có ý nghĩa là Hội nghị của chúng ta diễn 
ra ngay sau khi kết thúc thành công Hội nghị Trung 
ương 9 với nhiều dấu ấn tốt đẹp, được toàn Đảng, toàn 
dân quan tâm và đánh giá cao. Tôi có vinh dự lại được 
cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các cơ 
quan Trung ương tham dự Hội nghị hôm nay. Trước hết, 
tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chào thân thiết, 
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

___________ 

* Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh 
đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết công tác 
năm 2018, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2019, ngày 28/12/2018. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).   

C
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Chúng ta đã được nghe báo cáo đầy đủ, toàn diện của 
Chính phủ và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một 
số tỉnh, thành phố. Sau đây, tôi xin có một số ý kiến, có 
tính chất gợi mở, nhấn mạnh thêm mấy vấn đề để các 
đồng chí tham khảo, cùng trao đổi, thảo luận. 

1. Nhìn lại năm 2018 

Chúng ta vui mừng nhận thấy, trong năm qua, mặc 
dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước 
ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên 
hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là: 

Kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng, đạt hơn 7%. 
Đến nay chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra, nâng quy 
mô GDP lên hơn 245 tỉ USD, bình quân đầu người lên 
khoảng 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD so với năm 
2017. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. 
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; 
chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức 3,54%. Các cân đối lớn 
của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bội chi ngân sách ở 
mức thấp 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm. Thị 
trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế tiếp 
tục được cải thiện. Xuất khẩu đạt 245 tỉ USD, tăng 13,8% 
so với năm 2017; xuất siêu hơn 7 tỉ USD. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm ổn định 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế - 
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xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. 
Phong trào xây dựng nông thôn mới đã có gần 40% số xã 
của cả nước đạt chuẩn, vượt tiến độ đề ra. Các chính sách, 
chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo 
trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn mới giảm xuống còn 6,8%. Công tác đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ thất nghiệp khu 
vực thành thị giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng 
tích cực. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển khoa 
học và công nghệ,... có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Môi 
trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế 
được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến 
lược của đất nước; củng cố môi trường hòa bình, ổn định 
cho phát triển, tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp 
tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng 
bộ và đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Đã ban hành 
và triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiều quy định, quy chế 
về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục 
những hạn chế, yếu kém và ngăn chặn tiêu cực. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, 
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chính sách được đẩy mạnh; nhiều vụ án kinh tế, tham 
nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng được phát 
hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm 
minh, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, 
đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. 

Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan hành chính sự 
nghiệp của Chính phủ và các địa phương đã có nhiều cố 
gắng, nỗ lực đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao 
năng lực và chất lượng hoạt động, khắc phục những mặt 
còn hạn chế theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII 
và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đạt được 
những kết quả bước đầu quan trọng. 

Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất 
lượng hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, kỷ cương; 
đã thảo luận, xem xét, thông qua 16 dự án luật, 7 nghị 
quyết; cho ý kiến 15 dự án luật tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 
Quốc hội khóa XIV; hoàn thành tốt việc kiện toàn chức 
danh Chủ tịch nước và một số thành viên Chính phủ; lấy 
phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội 
bầu hoặc phê chuẩn, tạo sự đồng thuận, tin tưởng cao trong 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

Các cơ quan tư pháp, nhất là Tòa án nhân dân, Viện 
Kiểm sát nhân dân và các cơ quan kiểm tra, thanh tra, 
điều tra, kiểm toán đã hoạt động rất ráo riết, quyết liệt 
theo đúng chức trách, nhiệm vụ và phối hợp khá nhịp 
nhàng, hoàn thành một khối lượng lớn các công việc theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
đoàn thể quần chúng có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ 
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chức và hoạt động; chủ động, tích cực tham gia vào quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết 
thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân, tham gia phản biện xã hội, thực hiện các chính 
sách xã hội, phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng 
nông thôn mới, gia đình văn hóa... 

Tóm lại, năm 2018 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu 
hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho 
chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, góp phần 
thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm 
kỳ khóa XII, đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới 
cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 
cho năm 2019 và cả 5 năm 2016 - 2020. Không phải ngẫu 
nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp 
trên cả nước. 

Vậy nguyên nhân nào đã cho chúng ta những kết quả, 
thành công đó? Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ bao 
trùm lên tất cả là:  

(1) Nhờ chúng ta được thừa hưởng những thành tựu to 
lớn quan trọng, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới; 
những kết quả toàn diện đạt được trong hai năm 2016, 2017; 

(2) Nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, 
chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta. Cả hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan lãnh 
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chính sách được đẩy mạnh; nhiều vụ án kinh tế, tham 
nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng được phát 
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và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đạt được 
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đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp 
trên cả nước. 

Vậy nguyên nhân nào đã cho chúng ta những kết quả, 
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đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng 
bộ, bài bản hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra 
những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, 
đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước, quyền làm chủ của Nhân dân, giải quyết kịp thời, 
đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống 
đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc 
xã hội; 

(3) Nhờ có sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, 
động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng 
chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông 
tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất 
trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt 
hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, 
Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng 
đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến 
sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực 
phấn đấu, đóng góp to lớn đó. 

Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa 
mãn; không quá say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì, 
đất nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 
Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, 
phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi 
ro, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động 
của chiến tranh thương mại. 
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Những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của 
nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, 
gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội, không dễ một sớm một 
chiều có thể khắc phục được. Đó là tình trạng làm ăn thua 
lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí 
vẫn còn nặng nề, nhất là ở khu vực kinh tế nhà nước. Tình 
trạng “trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông 
lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. 

Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều trở ngại, ảnh hưởng 
xấu đến hoạt động của doanh nghiệp. Tội phạm, tệ nạn 
xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, 
khiếu kiện đông người... còn diễn biến phức tạp, nhất là ở 
các đô thị lớn. 

Vì vậy, Hội nghị của chúng ta cần tập trung thảo luận 
thật kỹ lưỡng, thấu đáo, tạo sự thống nhất cao trong nhận 
định về tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, 
nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đề ra 
các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2019 một cách đúng 
đắn, chính xác, sát hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao 
nhất có thể. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

Chúng ta biết, năm 2019 là năm thứ tư - năm chuẩn 
bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá 
trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý 
nghĩa rất quan trọng. 
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đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
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Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ 
thống chính trị, cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 
mình, ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, 
tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch 
công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh 
mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn 
thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, 
nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra. Tinh thần chung là phải 
quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao 
hơn năm 2018. Tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ 
trọng tâm sau đây: 

Một là, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến 
động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế 
giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh 
thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng 
trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. 

Muốn thế, phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một 
cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với các hoạt 
động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và các 
doanh nghiệp. Khắc phục tình trạng chậm ban hành văn 
bản hướng dẫn thi hành luật hoặc văn bản được ban hành 
có nội dung không rõ ràng, thiếu chuẩn xác; tệ nhũng 
nhiễu, chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục hành 
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chính về quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, 
xây dựng, bảo vệ môi trường, tiếp cận thị trường, các 
nguồn lực và các dự án đầu tư... 

Phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường, 
nhất là các thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và thị 
trường các yếu tố sản xuất như: thị trường tài chính - tiền 
tệ, thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản, thị 
trường điện... để bảo đảm cung cầu trên thị trường và các 
cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cân đối thu chi 
ngân sách nhà nước, vay trả nợ nước ngoài, giữ vững an 
ninh, an toàn kinh tế - tài chính - tiền tệ quốc gia. 

Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm 
các doanh nghiệp, dự án đầu tư chậm tiến độ, thua lỗ, kém 
hiệu quả; xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; 
nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn 
đầu tư công; huy động sự tham gia của các thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển... 

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục đẩy 
mạnh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực 
hiện thật nghiêm, thật tốt các chương trình, kế hoạch và đề 
án đã đề ra về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là 
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển kết cấu hạ tầng 
đồng bộ theo hướng hiện đại; và đổi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. 

Phấn đấu tạo ra được những chuyển biến về chất, có 
tính đột phá trên các lĩnh vực công tác này để nền kinh tế 
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Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ 
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nước ta thực sự vận hành theo cơ chế thị trường, tuân 
thủ đầy đủ, đúng đắn các quy luật của thị trường, phù 
hợp với thực tế phát triển đất nước trong tình hình mới. 

Mô hình tăng trưởng của nước ta phải ngày càng dựa 
nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, 
phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo tín 
hiệu và cơ chế thị trường; chú trọng nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
giữ gìn môi trường sinh thái. 

Nền kinh tế nước ta cần tiếp tục được cơ cấu lại một cách 
mạnh mẽ và đồng bộ hơn ở tầm tổng thể quốc gia cũng như 
từng ngành, lĩnh vực, địa phương và các tổ chức kinh tế cụ 
thể. Các đề án về: cơ cấu lại đầu tư công; cơ cấu lại hệ thống 
các ngân hàng thương mại gắn với xử lý nợ xấu; cơ cấu lại 
ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công; sắp xếp lại, 
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
nhà nước... cần tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện, 
bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và 
theo đúng Chương trình hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình Nghị sự 30 của Liên hợp quốc về phát triển 
bền vững. 

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Chính phủ, 
chính quyền các địa phương, các cấp, các ngành cần dành 
nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị 
công phu, bài bản, có chất lượng các chương trình, kế 
hoạch, đề án và các văn bản pháp luật, bảo đảm sự đúng 
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đắn, sát thực tế, có tính khả thi cao, sớm khắc phục tình 
trạng chậm trễ, không rõ ràng, cụ thể, thậm chí sai sót, 
phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần. 

Hai là, quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết 
thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu 
quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung 
ương về lĩnh vực này. Cần nhận thức và quán triệt sâu sắc 
hơn nữa quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của 
xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất 
nước”1; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; văn hóa có 
mạnh, xã hội có ổn định, phát triển hài hòa, con người có 
phát triển toàn diện thì đất nước mới phát triển nhanh và 
bền vững được; phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 
ngay trong từng bước đi, từng chính sách... 

Hiện nay, chúng ta đang đứng trước bối cảnh kinh tế thị 
trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển bùng 
nổ của công nghệ thông tin, truyền thông và cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ ảnh hưởng sâu 
rộng, nhanh chóng, cả tích cực lẫn tiêu cực đến văn hóa, xã 
hội và đạo đức, tư duy, lối sống của con người, các cộng đồng, 
dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có nước ta. Vì vậy, càng 
cần đặc biệt coi trọng lĩnh vực này; cố gắng sớm khắc phục 
những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua. 
___________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Các nghị quyết của Trung 
ương Đảng (2011 - 2015), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, 
tr.143 (B.T).  
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nước ta thực sự vận hành theo cơ chế thị trường, tuân 
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đắn, sát thực tế, có tính khả thi cao, sớm khắc phục tình 
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tr.143 (B.T).  
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Trong việc xây dựng văn hoá, phát triển xã hội, chăm 
lo xây dựng con người, cần hết sức chú ý việc giữ gìn và 
phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; giáo 
dục bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, nhân cách con người 
Việt Nam; xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh 
phúc; phát triển xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tập trung ưu tiên xử lý một cách căn cơ, bài bản 
những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay như: khoảng cách 
giàu - nghèo và trình độ phát triển có xu hướng doãng ra; 
tỷ lệ số hộ cận nghèo, tái nghèo còn lớn, nhất là ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã hội gia tăng, 
kể cả trong công sở, bệnh viện, trường học... 

Khẩn trương xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn thiện và 
nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế 
hoạch và đề án về: cải cách chính sách tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người 
lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo 
hiểm xã hội; chính sách đối với người có công; giảm nghèo 
bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; ưu tiên 
nguồn lực phát triển ở những vùng có nhiều khó khăn, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; khuyến 
khích phát triển nhà ở xã hội; thực hiện nghiêm quy định 
về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục đẩy mạnh Chương 
trình xây dựng nông thôn mới; phát triển phong trào toàn 
dân đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa mới; tăng cường 
công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và 
công tác dân số trong tình hình mới... 
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Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm 
lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện 
có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc 
phòng, an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước 
từ khi nước chưa nguy”, không để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 
chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy, 
nổ, các tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo 
vệ môi trường; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu 
quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến 
lược, phân tích tình hình quốc tế; với các bước đi đồng bộ, 
chủ động làm sâu sắc, thực chất hơn các mối quan hệ đối 
tác chiến lược, đối tác toàn diện, tăng cường quan hệ với 
tất cả các nước trên cơ sở nguyên tắc: tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi. 
Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa 
phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về hội 
nhập, nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện có 
hiệu quả các điều ước quốc tế, nhất là các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới và không ngừng nâng cao 
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Trong việc xây dựng văn hoá, phát triển xã hội, chăm 
lo xây dựng con người, cần hết sức chú ý việc giữ gìn và 
phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; giáo 
dục bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, nhân cách con người 
Việt Nam; xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh 
phúc; phát triển xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tập trung ưu tiên xử lý một cách căn cơ, bài bản 
những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay như: khoảng cách 
giàu - nghèo và trình độ phát triển có xu hướng doãng ra; 
tỷ lệ số hộ cận nghèo, tái nghèo còn lớn, nhất là ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã hội gia tăng, 
kể cả trong công sở, bệnh viện, trường học... 

Khẩn trương xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn thiện và 
nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế 
hoạch và đề án về: cải cách chính sách tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người 
lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo 
hiểm xã hội; chính sách đối với người có công; giảm nghèo 
bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; ưu tiên 
nguồn lực phát triển ở những vùng có nhiều khó khăn, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; khuyến 
khích phát triển nhà ở xã hội; thực hiện nghiêm quy định 
về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục đẩy mạnh Chương 
trình xây dựng nông thôn mới; phát triển phong trào toàn 
dân đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa mới; tăng cường 
công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và 
công tác dân số trong tình hình mới... 
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Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm 
lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện 
có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc 
phòng, an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước 
từ khi nước chưa nguy”, không để bị động, bất ngờ trong 
mọi tình huống. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 
chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy, 
nổ, các tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo 
vệ môi trường; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu 
quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến 
lược, phân tích tình hình quốc tế; với các bước đi đồng bộ, 
chủ động làm sâu sắc, thực chất hơn các mối quan hệ đối 
tác chiến lược, đối tác toàn diện, tăng cường quan hệ với 
tất cả các nước trên cơ sở nguyên tắc: tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi. 
Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa 
phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về hội 
nhập, nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện có 
hiệu quả các điều ước quốc tế, nhất là các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới và không ngừng nâng cao 
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năng lực giải quyết các tranh chấp về thương mại và đầu 
tư quốc tế. Làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo 
điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài đóng 
góp xây dựng đất nước. 

Bốn là, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính 
phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững 
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí 
những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, 
thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy 
nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham 
nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy 
quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn. 
Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần 
phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ 
điện tử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 
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thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên 
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp 
thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo để từng bước giảm 
thiểu, tiến tới chấm dứt hiện tượng khiếu kiện đông người, 
nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, 
chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, 
tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; 
thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Giữ vững 
nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt Đảng; khắc phục tình trạng 
coi nhẹ, thậm chí coi thường công tác xây dựng nội bộ 
Đảng trong các cơ quan nhà nước. 

Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Như các đồng chí 
đã biết, theo kế hoạch, dự kiến quý I năm 2021, Đảng ta 
sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đây 
là một sự kiện chính trị rất quan trọng. Vào thời điểm đó, 
chúng ta sẽ kỷ niệm 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 
30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 
1991) và 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
2011 - 2020, phấn đấu hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày 
thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm Ngày 
thành lập nước vào năm 2045. 

Nhận định đúng tình hình, đề ra được các nhiệm vụ, 
giải pháp là công việc định hướng rất quan trọng để xây 
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năng lực giải quyết các tranh chấp về thương mại và đầu 
tư quốc tế. Làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo 
điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài đóng 
góp xây dựng đất nước. 

Bốn là, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính 
phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững 
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí 
những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, 
thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy 
nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham 
nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy 
quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn. 
Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần 
phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ 
điện tử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 
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thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên 
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp 
thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo để từng bước giảm 
thiểu, tiến tới chấm dứt hiện tượng khiếu kiện đông người, 
nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, 
chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, 
tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; 
thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Giữ vững 
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Đảng trong các cơ quan nhà nước. 

Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Như các đồng chí 
đã biết, theo kế hoạch, dự kiến quý I năm 2021, Đảng ta 
sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đây 
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30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
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giải pháp là công việc định hướng rất quan trọng để xây 
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dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhưng quan trọng, 
quyết định hơn còn là phải kiên quyết, năng động, sáng 
tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể 
các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tôi tin tưởng và tha 
thiết mong rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí 
thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa 
phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp 
tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn 
nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước 
thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn như Bác Hồ từng mong muốn. 

Nhân dịp năm mới 2019 và Xuân Kỷ Hợi sắp đến, thay 
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi 
xin chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục 
phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh 
nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, 
hiệu quả hơn, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân tin tưởng giao phó. 
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CUỘC ĐẤU TRANH 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

KHÔNG CHỈ LÀ MỘT “CAO TRÀO”,  
KHÔNG THỂ “CHỮNG LẠI”* 

ột mùa Xuân mới đang về, chúng ta có thể vui 
mừng và tự hào về những kết quả quan trọng, 

toàn diện đạt được trong năm qua. Những kết quả đó 
không chỉ cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm 
quý, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiếp tục 
phát triển, đổi mới và hội nhập thành công”. Đó là chia sẻ 
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi trả 
lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Xuân Kỷ 
Hợi 2019.  

Phóng viên: Kính thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 
nhìn lại năm 2018 có thể thấy một bức tranh có nhiều điểm 
sáng, một sự chuyển động đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh 
vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thể chia sẻ những đánh 
giá về kết quả nổi bật nhất trong năm qua? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:  
Năm 2018, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó 

___________ 
* Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp 

Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 13/01/2019. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).  
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khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển 
nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 
Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra, trong đó 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tăng 
trưởng GDP đạt mức cao hơn 7%, quy mô GDP hơn 245 
tỉ USD, bình quân đầu người khoảng 2.580 USD. Kinh 
tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ 
số giá tiêu dùng duy trì dưới 4%. Xuất khẩu tiếp tục 
tăng và năm nay xuất siêu đạt mức kỷ lục, hơn 7 tỉ USD. 
Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được quan tâm 
hỗ trợ, thúc đẩy, với hơn 132.000 doanh nghiệp thành 
lập mới. Ngành du lịch đón gần 15,6 triệu lượt khách 
quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 
đạt 620.000 tỉ đồng, từng bước phát triển thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, những kết quả đạt được 
là rất quan trọng, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của Nhân dân, ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. Cả nước đã có gần 40% số xã đạt chuẩn 
nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống 
còn 6,8%. Sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục và đào 
tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, 
phát triển khoa học và công nghệ... có nhiều chuyển biến 
tích cực. Bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công trên 
đấu trường khu vực, đã khơi dậy niềm tự hào và tinh thần 
đoàn kết dân tộc, tạo không khí phấn chấn trong xã hội. 

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy 
mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
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toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước, 
củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng 
cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Việc Việt 
Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); lần đầu tiên trúng cử 
vào Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc 
nhiệm kỳ 2019 - 2025; cử Bệnh viện dã chiến tham gia Lực 
lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xuđăng... 
thể hiện sự chủ động và trách nhiệm tích cực của Việt Nam 
trong quá trình hội nhập quốc tế, duy trì môi trường hòa 
bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những kết quả đã đạt được có nhiều nguyên nhân, 
nhưng quan trọng nhất là nhờ có sự đồng tâm nhất trí, sự 
vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ đã đề ra, trong đó phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm 
chủ của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, 
đồng bộ, đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Chính phủ 
và các địa phương đã nỗ lực đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ 
máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Quốc hội tiếp 
tục nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng 
dân chủ, kỷ cương. Các cơ quan tư pháp hoạt động ráo 
riết, quyết liệt, hoàn thành một khối lượng lớn công 
việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Mặt trận 
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Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân... 

Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa 
trong xã hội, trong Nhân dân. Đây là điều rất có ý nghĩa. 
Với những thành tựu và kinh nghiệm đã có được, sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tin tưởng 
của toàn dân là nguồn động lực to lớn, là nền tảng vững 
chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 
2019 và cả nhiệm kỳ. 

Phóng viên: Năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ 
từ Trung ương đến cơ sở, được cán bộ, đảng viên, Nhân 
dân đồng tình, ủng hộ. Nhưng cũng có ý kiến lo ngại rằng, 
liệu có sự “chùng xuống” sau một “cao trào”, thưa Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:  
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề 
hệ trọng, mối quan tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân, cuộc 
tiếp xúc cử tri nào bà con cũng đề cập, nêu nhiều ý kiến 
đóng góp với Đảng, Nhà nước. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018, dưới sự 
chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng, các cơ quan chức năng đã vào cuộc hết 
sức tích cực, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý 
các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, 
phức tạp, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, 
quản lý đất đai, công sản... 
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Nhiều vụ việc, vụ án lớn, kể cả những vụ tồn tại từ 
nhiều năm trước, đã được điều tra làm rõ, xử lý công 
minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước. Nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp 
mắc sai phạm, đã bị xử lý, kỷ luật, kể cả cán bộ cấp cao 
của Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố hay 
tướng lĩnh lực lượng vũ trang..., qua đó cho thấy không 
có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Có thể thấy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, mang lại 
kết quả rõ rệt trên thực tế, được cán bộ, đảng viên, 
Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, 
đây không chỉ là một “cao trào”, càng không thể “chững 
lại”. Bởi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là 
cuộc đấu tranh lâu dài, đầy chông gai, khắc nghiệt, cắt bỏ 
những “ung nhọt” trong nội bộ mình, rất đau xót nhưng 
vẫn phải tiếp tục làm, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ và phải 
làm rất bài bản, chắc chắn, vì sự trong sạch, vững mạnh 
và uy tín của Đảng, vì sự phát triển bền vững của đất 
nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của Nhân dân. 

Tôi đã nhiều lần nói, trong đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, không phải chỉ cốt xử lý cho thật 
nặng mới là tốt, cái chính là răn đe, ngăn ngừa để 
không xảy ra sai phạm, bần cùng bất đắc dĩ mới phải áp 
dụng biện pháp không ai mong muốn. “Chống” là quan 
trọng, cấp bách, phải kiên quyết làm để răn đe, cảnh 
tỉnh, nhưng “xây” mới là cơ bản, lâu dài. Chống tham 
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nhũng phải gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách 
chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; xây 
dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến 
lược..., hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp để 
không còn những “khoảng trống”, “kẽ hở”, để không thể 
tham nhũng, không dám tham nhũng và không còn 
muốn tham nhũng. 

Đặc biệt, các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng 
trong việc tăng cường tính công khai, minh bạch, tuyên 
truyền vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân 
đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không mắc vào 
tham nhũng, tiêu cực và khinh ghét, dũng cảm lên án 
hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cán bộ, đảng viên 
phải luôn gương mẫu, đi đầu, nhất là cán bộ chủ chốt, 
người đứng đầu cấp ủy các cấp, cán bộ càng cao càng phải 
gương mẫu. 

Phóng viên: Mới đây, Đảng ta đã ban hành Quy định 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết 
là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương. Cùng với việc nêu cao tinh thần tự 
giác, cần phải làm gì để những quy định đó đi vào thực tiễn, 
thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 
Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ 
lâu, nhiều lần trong các văn bản, nghị quyết, quy định 
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của Đảng, nhưng Quy định số 08-QĐi/TW lần đầu tiên 
đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương. Bản Quy định này đã nêu rõ 8 
điều các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 
thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương 
mẫu đi đầu thực hiện; 8 điều phải nghiêm khắc với bản 
thân và kiên quyết chống. 

Chức vụ càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. 
Việc nêu gương tưởng như mơ hồ, trừu tượng, nhưng nó 
được soi chiếu rất cụ thể vào mỗi cán bộ, đảng viên, trong 
mối quan hệ với người thân, gia đình; trong thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ được giao, có hoàn thành tốt công 
việc của mình không? Lập trường tư tưởng chính trị có 
vững vàng, kiên định, có tuyệt đối trung thành với Đảng, 
với Tổ quốc và Nhân dân hay không? Đạo đức, lối sống có 
trong sáng, công tâm, khách quan hay không? Tác phong 
công tác có gần gũi Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ 
Nhân dân hay không? 

Trong thực tế, Nhân dân tin yêu Đảng là nhìn vào 
những cán bộ, đảng viên cụ thể, nói đi đôi với làm; Đảng 
muốn lãnh đạo được quần chúng nhân dân phải thông 
qua những cán bộ, đảng viên tốt, luôn gương mẫu đi đầu 
trên mọi lĩnh vực. Bác Hồ từng căn dặn: “Một tấm 
gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”1. 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284 (B.T).   



 149

nhũng phải gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách 
chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; xây 
dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến 
lược..., hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp để 
không còn những “khoảng trống”, “kẽ hở”, để không thể 
tham nhũng, không dám tham nhũng và không còn 
muốn tham nhũng. 

Đặc biệt, các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng 
trong việc tăng cường tính công khai, minh bạch, tuyên 
truyền vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân 
đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không mắc vào 
tham nhũng, tiêu cực và khinh ghét, dũng cảm lên án 
hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cán bộ, đảng viên 
phải luôn gương mẫu, đi đầu, nhất là cán bộ chủ chốt, 
người đứng đầu cấp ủy các cấp, cán bộ càng cao càng phải 
gương mẫu. 

Phóng viên: Mới đây, Đảng ta đã ban hành Quy định 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết 
là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương. Cùng với việc nêu cao tinh thần tự 
giác, cần phải làm gì để những quy định đó đi vào thực tiễn, 
thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 
Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ 
lâu, nhiều lần trong các văn bản, nghị quyết, quy định 

 150

của Đảng, nhưng Quy định số 08-QĐi/TW lần đầu tiên 
đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương. Bản Quy định này đã nêu rõ 8 
điều các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 
thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương 
mẫu đi đầu thực hiện; 8 điều phải nghiêm khắc với bản 
thân và kiên quyết chống. 

Chức vụ càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. 
Việc nêu gương tưởng như mơ hồ, trừu tượng, nhưng nó 
được soi chiếu rất cụ thể vào mỗi cán bộ, đảng viên, trong 
mối quan hệ với người thân, gia đình; trong thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ được giao, có hoàn thành tốt công 
việc của mình không? Lập trường tư tưởng chính trị có 
vững vàng, kiên định, có tuyệt đối trung thành với Đảng, 
với Tổ quốc và Nhân dân hay không? Đạo đức, lối sống có 
trong sáng, công tâm, khách quan hay không? Tác phong 
công tác có gần gũi Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ 
Nhân dân hay không? 

Trong thực tế, Nhân dân tin yêu Đảng là nhìn vào 
những cán bộ, đảng viên cụ thể, nói đi đôi với làm; Đảng 
muốn lãnh đạo được quần chúng nhân dân phải thông 
qua những cán bộ, đảng viên tốt, luôn gương mẫu đi đầu 
trên mọi lĩnh vực. Bác Hồ từng căn dặn: “Một tấm 
gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”1. 

___________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284 (B.T).   



 151

Cán bộ, đảng viên mà vi phạm nguyên tắc, quy định, 
Điều lệ Đảng, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, không thực hiện 
đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức quyền 
để trục lợi, vun vén cá nhân, ưu ái cho gia đình, người 
thân..., ít nhiều “tay đã nhúng chàm” thì nói chẳng ai 
nghe. Những “ông quan” nói một đằng, làm một nẻo, kêu 
gọi người khác tiết kiệm trong khi bản thân xa hoa, lãng 
phí, chi dùng bằng tài sản, công quỹ nhà nước, bằng tiền 
thuế của dân, cờ bạc, tiệc tùng vô độ... thì chẳng những 
không làm gương được, mà còn làm mất uy tín của Đảng, 
mất niềm tin trong Nhân dân. 

Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của 
người cán bộ, đảng viên. Nhưng nhìn rộng ra, nêu gương 
là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một nội dung 
quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ. Nếu làm tốt việc nêu gương thì hiệu quả vô cùng to 
lớn, bởi nó có sức lan tỏa và thuyết phục quần chúng bằng 
sức mạnh của niềm tin, sự yêu mến, cảm phục. Ngược lại, 
nếu người cán bộ, đảng viên không tu dưỡng rèn luyện, 
không giữ mình “mực thước”, thì hậu quả vô cùng nguy 
hại đối với Đảng, với đất nước, với Nhân dân. 

Nêu gương trước hết là những việc làm tự giác, nhưng 
tự giác thôi chưa đủ. Việc nêu gương chỉ có thể phát huy 
hiệu quả khi nó được đặt trong tổng thể công tác xây dựng 
Đảng, gắn chặt với công tác cán bộ. Chính vì vậy, Đảng ta 
đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, 
quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, 
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nhằm khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém và ngăn 
chặn tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là những 
người tiêu biểu nhất, tiên tiến nhất. Trong đó, Nghị quyết 
số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã xác định 8 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đề cập một cách bài bản, khoa 
học việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến 
lược, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh 
chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt, có đủ 
phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. 

Phóng viên: Cùng với việc đẩy mạnh công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta đã có 
những bước đi bài bản trong công tác cán bộ và hiện đang 
xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, chuẩn bị Đại 
hội XIII của Đảng. Dường như công tác xây dựng Đảng 
đang được chú trọng hơn so với các lĩnh vực khác, thưa 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ: Phát 
triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt; văn hóa là nền tảng tinh 
thần của xã hội; quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên1. Những quan điểm, chủ trương đó của 
Đảng đã được cụ thể hóa thành các nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương và được tích cực triển khai vào 
thực tế cuộc sống. 

___________ 

1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.64 (B.T).  
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Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua 9 kỳ hội nghị, Ban 
Chấp hành Trung ương đã ban hành 14 nghị quyết 
chuyên đề, trong đó có 4 nghị quyết chuyên đề về công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (tiếp tục 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng 
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, 
năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ); 5 nghị quyết 
chuyên đề về phát triển kinh tế (tiếp tục đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất 
lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động 
lực quan trọng của nền kinh tế; Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045), 4 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề xã 
hội (bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 
công tác dân số trong tình hình mới; cải cách chính sách 
tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội), 1 nghị 
quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Có thể thấy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, cả 4 trụ cột luôn được chú trọng một cách đồng bộ, 
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toàn diện và đã tạo những chuyển biến quan trọng, rõ nét 
trên các lĩnh vực. 

Năm 2019 và những năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục 
củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng 
đồng thời với nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh 
thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng 
trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Có rất nhiều việc phải 
tiếp tục làm và làm tốt hơn, nhưng trước mắt phải tạo 
chuyển biến rõ nét hơn trong cải cách hành chính, tháo gỡ 
một cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với hoạt 
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và 
doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. 
Đồng thời, phải quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát 
triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người, thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng 
chính sách phát triển. 

Cùng với tập trung ưu tiên xử lý một cách căn cơ, bài 
bản những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay như khoảng 
cách giàu - nghèo, đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã hội 
gia tăng,... cần hết sức chú ý việc giáo dục, bồi dưỡng 
phẩm chất, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam, gìn 
giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. 
Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực 
quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thực hiện có hiệu 
quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Và nhiệm vụ luôn được đặc biệt coi trọng, có ý nghĩa 
“then chốt”, đó là phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng 
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quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Và nhiệm vụ luôn được đặc biệt coi trọng, có ý nghĩa 
“then chốt”, đó là phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng 
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Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, 
vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, công 
tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, phải làm sao lựa 
chọn, bố trí được những cán bộ có đức, có tài, liêm chính, 
tâm huyết, thực sự vì nước, vì dân vào những vị trí lãnh 
đạo của bộ máy nhà nước; chống mọi biểu hiện “chạy chức, 
chạy quyền”, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu 
chuẩn, kiên quyết loại bỏ những người hư hỏng, tham 
nhũng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa và 
tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục 
vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết 
đấu tranh đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Mục tiêu, định hướng là vậy, nhưng quan trọng là phải 
kiên quyết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, 
mang lại những kết quả cụ thể và thực chất, đưa đất nước 
tiếp tục phát triển, đi lên từng bước vững chắc, cải thiện 
hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

Phóng viên: Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
là công việc đầu tiên của Chủ tịch nước sau khi được bầu. 
Xin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam kỳ vọng 
như thế nào khi tham gia Hiệp định này? 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 
Việt Nam là một trong những thành viên đầu tiên tham 
gia CPTPP. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, 
Nhà nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; 
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khẳng định vai trò, vị thế địa - chính trị quan trọng của 
Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình 
Dương và trên trường quốc tế. 

Thông qua việc tham gia CPTPP, chúng ta có điều 
kiện thuận lợi hơn để thâm nhập thị trường rộng lớn với 
khoảng 500 triệu người tiêu dùng, chiếm 13,5% GDP toàn 
cầu, trong đó bao gồm những nền kinh tế lớn như Nhật 
Bản, Canađa, Ôxtrâylia... Đây cũng là những nước có 
trình độ phát triển cao, nên việc thực hiện các cam kết 
trong CPTPP sẽ góp phần giúp Việt Nam tích cực cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài và công nghệ tiên tiến. Tham gia CPTPP còn 
giúp Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ tiến trình đổi 
mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tạo thêm 
nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Đồng thời, việc triển khai CPTPP sẽ góp phần làm 
sâu sắc hơn mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và 
các nước thành viên CPTPP. Bên cạnh những thời cơ, 
thuận lợi, việc tham gia CPTPP cũng đặt ra không ít 
thách thức đối với Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có xu hướng gia tăng trên thế 
giới, việc tham gia CPTPP có ý nghĩa quan trọng đối với 
Việt Nam, nhằm tranh thủ ngoại lực cùng với phát huy 
nội lực, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng, bảo vệ 
và phát triển đất nước. 

Phóng viên: Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước có điều gì gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả 
nước và kiều bào ta ở nước ngoài? 
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 
Một mùa Xuân mới đang về, chúng ta có thể vui mừng và 
tự hào về những kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu 
hết các lĩnh vực mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã 
nỗ lực phấn đấu và đạt được trong năm qua. Những kết 
quả đó không chỉ cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh 
nghiệm quý, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đất nước 
tiếp tục phát triển, đổi mới và hội nhập thành công. 

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, 
chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tôi mong đồng bào, chiến 
sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn chung sức đồng 
lòng, thực hiện thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 
ra, đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển nhanh, 
bền vững, thế và lực ngày càng tăng. 

Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 của dân tộc, tôi 
xin gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước 
ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc mọi người, mọi nhà 
đón Xuân mới vui tươi, phấn khởi, an khang, thịnh vượng! 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước! 
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HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI CÁC BỊ CÁO  
PHẠM TỘI THAM NHŨNG LÀ SỰ CẢNH BÁO 

NGHIÊM KHẮC CHO SỰ LẠM DỤNG  
QUYỀN LỰC XÂM PHẠM LỢI ÍCH  
CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN* 

rong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 
mới, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị triển 

khai công tác tòa án năm 2019. Đây là Hội nghị có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả công tác 
của các tòa án năm 2018, triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ năm 2019, mà còn nhìn lại việc thực hiện các nhiệm vụ 
của ngành tòa án từ đầu nhiệm kỳ đến nay.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái 
gửi tới các đồng chí đại biểu và cán bộ, công chức tòa án 
dự Hội nghị tại đây và tại các điểm cầu trong cả nước; 
qua các đồng chí, gửi tới các cán bộ lão thành cùng toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức hệ thống tòa án lời 
thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc 
tốt đẹp nhất. 

___________ 

* Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2019, 
ngày 14/01/2019. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).  

T



 157

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 
Một mùa Xuân mới đang về, chúng ta có thể vui mừng và 
tự hào về những kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu 
hết các lĩnh vực mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã 
nỗ lực phấn đấu và đạt được trong năm qua. Những kết 
quả đó không chỉ cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh 
nghiệm quý, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đất nước 
tiếp tục phát triển, đổi mới và hội nhập thành công. 

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, 
chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tôi mong đồng bào, chiến 
sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn chung sức đồng 
lòng, thực hiện thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 
ra, đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển nhanh, 
bền vững, thế và lực ngày càng tăng. 

Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 của dân tộc, tôi 
xin gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước 
ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc mọi người, mọi nhà 
đón Xuân mới vui tươi, phấn khởi, an khang, thịnh vượng! 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước! 

 158
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Như chúng ta đều biết, trong bộ máy Nhà nước ta, tòa 
án nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Tòa án là 
cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo 
vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quá trình phát 
triển của tòa án luôn gắn liền với quá trình xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước ta. Trải qua 73 năm xây dựng và phát 
triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua muôn vàn khó 
khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức tòa 
án nhân dân đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin 
tưởng giao phó. Chất lượng, hiệu quả công tác xét xử của 
các tòa án ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng 
giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 
góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát 
triển đất nước. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các 
thế hệ cán bộ, thẩm phán đã làm nên truyền thống tốt đẹp 
của ngành tòa án; luôn được Đảng, Nhà nước, Nhân dân 
ghi nhận và trân trọng. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong năm 2018, 
thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách 
tư pháp, tòa án các cấp đã chủ động, sáng tạo trong chỉ 
đạo, điều hành; đề ra nhiều chủ trương với những giải 
pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử; đã có những 
bước phát triển mới, đạt được những thành tích quan 
trọng trong thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. Những 
kết quả nổi bật là:  

 160

Thứ nhất, hệ thống tòa án đã thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ trung tâm của hoạt động tư pháp; bảo vệ công 
lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân. 

Những năm qua, quy mô dân số và quy mô nền kinh 
tế của đất nước ngày càng gia tăng, đồng thời, số lượng 
các vụ vi phạm, tội phạm, tranh chấp... cũng ngày càng 
nhiều, nhưng các tòa án đã cố gắng giải quyết tốt, đạt tỷ 
lệ gần 96%. Chất lượng xét xử không ngừng được nâng 
lên; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa liên tục giảm 
dần qua các năm. 

Điều quan trọng là, trong quá trình thực thi pháp 
luật, ngành tòa án đã tuân thủ nghiêm các nguyên tắc 
hoạt động được ghi trong Hiến pháp và pháp luật về bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần nâng cao 
chất lượng xét xử, bảo đảm để pháp luật được chấp hành 
nghiêm minh và thống nhất; góp phần kiềm chế sự gia 
tăng của tội phạm, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của 
các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại; bảo vệ cuộc 
sống bình yên cho Nhân dân. 

Thứ hai, tòa án các cấp đã tham gia tích cực và có hiệu 
quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; góp 
phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham 
nhũng của Đảng và Nhà nước ta. 

Trong ba năm qua, nhất là năm 2018, công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước chỉ đạo 
thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tội 
phạm tham nhũng đang từng bước được kiềm chế. Nhiều 
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vụ án lớn đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Riêng 
năm 2018, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn như: vụ Trịnh 
Xuân Thanh, vụ Đinh La Thăng, vụ Phạm Công Danh, vụ 
Hà Văn Thắm, vụ Trần Phương Bình, vụ Phan Văn Anh 
Vũ (Vũ Nhôm)... Từ năm 2016 đến năm 2018, các tòa án 
đã xét xử đạt tỷ lệ 93,5% về số vụ, 93,6% số bị cáo phạm 
các tội tham nhũng, thu hồi hàng nghìn tỉ đồng, nhiều 
nhà cửa, đất đai và các tài sản khác. 

Hình phạt mà các tòa án quyết định đối với các bị 
cáo phạm tội tham nhũng là sự cảnh báo nghiêm khắc 
cho sự lạm dụng quyền lực và tùy tiện, vi phạm pháp 
luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Nhân dân. Qua 
xét xử, nhiều Hội đồng xét xử cũng chỉ ra nguyên nhân, 
điều kiện dẫn đến vi phạm; kiên quyết khởi tố tại phiên 
tòa khi phát hiện tội phạm chưa được điều tra, xử lý; 
kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm 
quản lý nhà nước, những kẽ hở của cơ chế, chính sách để 
các cơ quan liên quan có biện pháp phòng ngừa, khắc 
phục hiệu quả. 

Thứ ba, tòa án có nhiều đóng góp tích cực, có hiệu quả 
vào công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và 
hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong phạm vi 
cả nước. 

Tòa án nhân dân tối cao đã bám sát và thực hiện tốt 
các yêu cầu và mục tiêu của Chiến lược xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Các dự án 
luật do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hoặc phối hợp 
xây dựng được Quốc hội thông qua phù hợp với tình 
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hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các nghị 
quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 
thông tư liên tịch, thông tư của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, giải đáp hướng dẫn nghiệp vụ xét xử... được 
ban hành với số lượng ngày càng nhiều, chất lượng ngày 
càng cao, đã tạo ra hành lang pháp lý hướng dẫn áp 
dụng pháp luật tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 
trong thực tiễn xét xử, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Công tác phát triển án lệ cũng đã tạo 
được dấu ấn trong việc thực hiện nhiệm vụ mới của tòa 
án theo yêu cầu của cải cách tư pháp.  

Thứ tư, tập trung xây dựng Tòa án nhân dân công 
khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của 
Nhân dân. 

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với cán bộ tư pháp “phải gần dân, giúp dân, học dân”; 
trên cơ sở nguyên tắc Hiến định “Các cơ quan nhà nước, 
cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận 
tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, 
lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân”, tòa 
án các cấp luôn đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết các yêu cầu của 
người dân khi họ tham gia tố tụng hoặc có công việc tại 
tòa án thông qua nhiều giải pháp, hướng đến phục vụ 
người dân một cách tốt nhất, góp phần củng cố và giữ 
vững niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan xét xử. 

Thứ năm, hệ thống tổ chức của tòa án các cấp không 
ngừng được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ của tòa án đã 



 161

vụ án lớn đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Riêng 
năm 2018, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn như: vụ Trịnh 
Xuân Thanh, vụ Đinh La Thăng, vụ Phạm Công Danh, vụ 
Hà Văn Thắm, vụ Trần Phương Bình, vụ Phan Văn Anh 
Vũ (Vũ Nhôm)... Từ năm 2016 đến năm 2018, các tòa án 
đã xét xử đạt tỷ lệ 93,5% về số vụ, 93,6% số bị cáo phạm 
các tội tham nhũng, thu hồi hàng nghìn tỉ đồng, nhiều 
nhà cửa, đất đai và các tài sản khác. 

Hình phạt mà các tòa án quyết định đối với các bị 
cáo phạm tội tham nhũng là sự cảnh báo nghiêm khắc 
cho sự lạm dụng quyền lực và tùy tiện, vi phạm pháp 
luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Nhân dân. Qua 
xét xử, nhiều Hội đồng xét xử cũng chỉ ra nguyên nhân, 
điều kiện dẫn đến vi phạm; kiên quyết khởi tố tại phiên 
tòa khi phát hiện tội phạm chưa được điều tra, xử lý; 
kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm 
quản lý nhà nước, những kẽ hở của cơ chế, chính sách để 
các cơ quan liên quan có biện pháp phòng ngừa, khắc 
phục hiệu quả. 

Thứ ba, tòa án có nhiều đóng góp tích cực, có hiệu quả 
vào công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và 
hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong phạm vi 
cả nước. 

Tòa án nhân dân tối cao đã bám sát và thực hiện tốt 
các yêu cầu và mục tiêu của Chiến lược xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Các dự án 
luật do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hoặc phối hợp 
xây dựng được Quốc hội thông qua phù hợp với tình 

 162

hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các nghị 
quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 
thông tư liên tịch, thông tư của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, giải đáp hướng dẫn nghiệp vụ xét xử... được 
ban hành với số lượng ngày càng nhiều, chất lượng ngày 
càng cao, đã tạo ra hành lang pháp lý hướng dẫn áp 
dụng pháp luật tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 
trong thực tiễn xét xử, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Công tác phát triển án lệ cũng đã tạo 
được dấu ấn trong việc thực hiện nhiệm vụ mới của tòa 
án theo yêu cầu của cải cách tư pháp.  

Thứ tư, tập trung xây dựng Tòa án nhân dân công 
khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của 
Nhân dân. 

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với cán bộ tư pháp “phải gần dân, giúp dân, học dân”; 
trên cơ sở nguyên tắc Hiến định “Các cơ quan nhà nước, 
cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận 
tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, 
lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân”, tòa 
án các cấp luôn đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết các yêu cầu của 
người dân khi họ tham gia tố tụng hoặc có công việc tại 
tòa án thông qua nhiều giải pháp, hướng đến phục vụ 
người dân một cách tốt nhất, góp phần củng cố và giữ 
vững niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan xét xử. 

Thứ năm, hệ thống tổ chức của tòa án các cấp không 
ngừng được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ của tòa án đã 



 163

trưởng thành qua thực tiễn, ngày càng đáp ứng tốt hơn 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Luật tổ chức 
Tòa án nhân dân, bộ máy tổ chức của hệ thống tòa án được 
cơ cấu theo bốn cấp hoạt động ngày càng có chất lượng. Tổ 
chức bộ máy từ trung ương đến địa phương được kiện toàn 
theo hướng tinh gọn và chuyên sâu; bảo đảm thực hiện 
hiệu quả chức năng, nhiệm vụ. 

Cùng với việc củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, 
thẩm phán của các cấp tòa án cũng liên tục được kiện 
toàn; bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý. Tiếp tục thực hiện 
những giải pháp đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 
phục vụ sự nghiệp phát triển lâu dài của tòa án. 

Các tòa án đã triển khai nhiều giải pháp để tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ cho đội ngũ 
cán bộ, thẩm phán. Đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực thi trong toàn hệ 
thống “Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư 
pháp trong Tòa án nhân dân” và “Bộ quy tắc đạo đức và 
ứng xử của thẩm phán” để tăng cường trách nhiệm trong 
thực thi công vụ của cán bộ, thẩm phán các tòa án. 

Qua quá trình kiện toàn tổ chức, bộ máy của tòa án 
các cấp đang dần được hoàn thiện; nhìn chung, đội ngũ 
cán bộ, công chức tòa án tiếp tục được củng cố, chất lượng 
được nâng cao, không ngừng trưởng thành, vững vàng về 
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bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận 
và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp 
của thời kỳ hội nhập. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh, chúc mừng các thành tích và trân trọng 
biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, những đóng góp thiết thực 
của các đồng chí. 

Những kết quả, thành tích các đồng chí đạt được trong 
thời gian qua là rất lớn, rất đáng trân trọng. Nhưng bên 
cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nổi lên là: Tỷ lệ 
các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan vẫn còn 
cao, thậm chí có bản án áp dụng sai pháp luật; đơn đề 
nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn tồn đọng và giải quyết 
chậm. Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, tòa án 
các cấp còn chưa làm rõ trong bản án tài sản bị chiếm 
đoạt, thất thoát. Một số bản án không khả thi, tỷ lệ giải 
quyết án hành chính không đạt yêu cầu cả về chất lượng, 
số lượng và thời hạn. Chất lượng giải quyết án dân sự, 
kinh doanh, thương mại chưa cao. Năng lực, trách nhiệm, 
phẩm chất của một số cán bộ còn yếu, cá biệt có cán bộ vi 
phạm pháp luật, kỷ luật công tác bị xử lý. 

Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc 
nhìn thẳng vào những hạn chế, thiếu sót; tập trung thảo 
luận, phân tích kỹ nguyên nhân, thấy rõ hơn trách nhiệm 
của mình, tìm ra những giải pháp phù hợp để nâng cao 
hơn nữa chất lượng công tác. 

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc 
thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của 
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Đảng, đồng thời bắt đầu triển khai các công việc chuẩn bị 
cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng. Trọng trách của các tòa án là cần tập trung 
thực hiện khẩn trương hơn các yêu cầu cải cách tư pháp; 
những nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ. Tôi đồng tình với 
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà các đồng 
chí đã nêu trong Báo cáo, chỉ nhấn mạnh thêm một số vấn 
đề sau đây:  

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để 
xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người 
phạm tội. 

Xây dựng nền tư pháp văn minh, tiến bộ, trong đó tòa 
án đóng vai trò trung tâm là nội dung quan trọng để không 
ngừng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Uy tín của tòa án chính là tín nhiệm của thể chế 
chính trị, của Nhà nước, bởi đây là niềm tin của người dân 
vào công lý, công bằng xã hội. Khẳng định điều này giúp 
chúng ta thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của các tòa án, 
nhất là đội ngũ thẩm phán. Mỗi bản án phải làm sao để 
thực sự “tâm phục, khẩu phục”, khuất phục được tội phạm, 
thuyết phục được các bên, được công chúng đồng thuận; 
phải tạo ra được các chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo 
đức, có tác dụng giáo dục pháp luật và định hướng hoạt 
động của xã hội. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của các 
tòa án là phải nâng cao chất lượng xét xử; không làm oan 
người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; hạn 
chế thấp nhất các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan. 
Tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng, tính khả thi, 
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chính xác của các phán quyết, nhất là việc áp dụng các biện 
pháp tư pháp và xác định đúng trách nhiệm dân sự của tội 
phạm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án 
tham nhũng, kinh tế. Khi phát hiện các bản án sai sót phải 
kiên quyết khắc phục, thành tâm nhận khuyết điểm, sửa 
chữa để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhân dân. Kiên quyết 
khắc phục tình trạng vi phạm thời hạn tố tụng. Kéo dài 
thời gian xét xử, đặt người dân vào tình trạng pháp lý căng 
thẳng quá lâu không phải là biểu hiện của một nền tư pháp 
văn minh.  

Tòa án đã đề ra 14 giải pháp trọng tâm để nâng cao 
chất lượng xét xử. Đó là định hướng đúng và toàn diện, 
cần phải thực hiện cho tốt trong toàn hệ thống; đồng thời, 
thường xuyên bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với 
tình hình thực tiễn; tăng cường việc kiểm tra, giám sát, 
nhất là giám sát của người dân và các cơ quan dân cử đối 
với các hoạt động của tòa án. 

Hai là, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng ngành, thực 
hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ thẩm phán 
thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, có tấm lòng 
nhân ái. 

Chất lượng của nền tư pháp xét cho cùng là do cán bộ 
tư pháp quyết định, vì họ là những người trực tiếp “cầm 
cân nảy mực”. Mỗi sai sót trong thực thi công vụ của cán 
bộ tư pháp đều ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị và lợi 
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ích, thậm chí cả tính mạng của người dân. Vì vậy, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các thẩm phán thanh liêm, 
chính trực, công tâm, trong sáng, vững vàng về bản lĩnh 
chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật phải là 
ưu tiên hàng đầu của các tòa án.  

Các đồng chí cần quan tâm nhiều hơn nữa công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, 
thẩm phán; làm cho mỗi cán bộ, thẩm phán phải thấy rõ 
hơn trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, trước 
Nhân dân. Tôi hoan nghênh Hội đồng tuyển chọn thẩm 
phán quốc gia đã ban hành “Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử 
của thẩm phán”. Mỗi thẩm phán phải soi vào, lấy các chuẩn 
mực của Bộ Quy tắc này để phấn đấu, giữ gìn và rèn luyện. 
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán. Tăng cường công tác 
quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, công chức. Làm tốt 
công tác thi tuyển, nâng ngạch, bổ nhiệm thẩm phán. Chú 
trọng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tòa án các cấp có đủ năng 
lực, phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo tòa 
án. Làm tốt việc luân chuyển cán bộ, thử thách trong môi 
trường thực tế khác nhau đối với những cán bộ thuộc diện 
quy hoạch chức vụ lãnh đạo ở tòa án các cấp. Tăng cường 
công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những yếu kém trong 
công tác xét xử để khắc phục; kiên quyết xử lý những cán 
bộ vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống để xây dựng tòa án 
trong sạch, vững mạnh. 

Các đảng bộ tòa án các cấp phải nghiêm túc thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
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Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Thẩm phán cũng phải nêu gương như 
đảng viên lãnh đạo. Chúng ta chỉ có thể có được đội ngũ 
thẩm phán tốt, đáng tin cậy trên nền của đội ngũ đảng 
viên tiên phong, gương mẫu. 

Ba là, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 
trong tòa án. Chủ động nghiên cứu và sẵn sàng ứng phó với 
những vấn đề đặt ra cho tòa án trong thời kỳ hội nhập quốc 
tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ.  

Chúng ta đang ở chặng cuối của tiến trình cải cách tư 
pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị. Các đồng chí cần rà soát và đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đã 
đặt ra. 

Theo đó, tòa án tiếp tục tham gia xây dựng thể chế, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật bằng việc nghiên cứu, đề 
xuất bổ sung các dự án luật tư pháp mới, ban hành các 
nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; 
tổng kết thực tiễn xét xử để giải đáp vướng mắc và phát 
triển án lệ với số lượng nhiều hơn và chất lượng hơn. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các tòa 
án phải sắp xếp lại tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 
và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Trong điều kiện 
đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, tòa án phải mở rộng 
và nâng cao chất lượng hợp tác với các thiết chế xét xử 
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và trọng tài quốc tế để đủ năng lực giải quyết các vụ án, 
vụ việc xuyên quốc gia; qua đó nâng cao vị thế của tòa 
án Việt Nam trên trường quốc tế.  

Năm 2020, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW 
của Đảng, chính vì vậy, ngay từ bây giờ, ở thời điểm chuẩn 
bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí cần suy 
nghĩ những định hướng cho một chiến lược cải cách tư 
pháp mới của tòa án nói riêng và nền tư pháp nói chung. 
Thành tựu khoa học pháp lý của nhân loại phát triển 
không ngừng với những nguyên tắc tư pháp tiến bộ, 
phương thức hoạt động hữu hiệu, thiết chế bộ máy hợp 
lý... Các đồng chí cần chủ động nghiên cứu thấu đáo, đề 
xuất vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn 
hóa và truyền thống pháp lý Việt Nam. Bác Hồ đã từng 
dạy: “Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì 
càng tốt hơn”1. Việc tòa án mở rộng thí điểm hòa giải, đối 
thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện 
hành chính là một hướng đi đúng đắn. Trên cơ sở tổng 
kết thí điểm, phải nghiên cứu để tạo ra các thiết chế bảo 
đảm quyền tự quyết của người dân theo đúng tinh thần 
“việc dân sự cốt ở đôi bên”. 

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển không 
ngừng đã mang lại những tiện ích không giới hạn cho con 
người và làm biến đổi thế giới mạnh mẽ. Tuy nhiên, công 
___________ 

1. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp nghiên cứu chính trị - 
pháp lý của cán bộ tư pháp từ Liên khu 5 trở ra, tổ chức tại Việt 
Bắc tháng 5/1950 (B.T).  

 170

nghệ thông tin, một mặt cũng bị tội phạm lợi dụng một 
cách tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội, mặt khác 
cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mà tòa án phải giải quyết. 
Với sự ra đời của internet đã tạo ra một thế giới ảo mà ở 
đó cũng chứa đựng một thế giới tội phạm như đời sống 
thực. Tất cả các hành vi: lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc, 
buôn bán ma túy trái phép, giết người, xâm hại tình dục, 
xâm phạm đời tư... cũng diễn ra và tồn tại trên mạng 
internet. Công nghệ thông tin cũng tạo ra một nền kinh 
tế số, kinh tế chia sẻ vô cùng phong phú với các phương 
thức liên kết, mua bán, trao đổi, thanh toán bằng đủ các 
loại tiền thật, tiền ảo... Nhiệm vụ của tòa án trong tiến 
trình cải cách tư pháp mới là phải nghiên cứu thấu đáo, 
sẵn sàng ứng phó với những vấn đề do cuộc sống đặt ra, 
chuẩn bị cho việc xét xử và giải quyết tốt cả tội phạm phi 
truyền thống, tranh chấp phi truyền thống và vi phạm 
phi truyền thống.  

Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp 
phần nâng cao năng lực trong các hoạt động của ngành 
trong cả nước.  

Thực hiện cam kết trong Cộng đồng ASEAN, chúng ta 
phải hoàn thành việc xây dựng tòa án điện tử trước năm 
2025. Đây là một thách thức lớn trong điều kiện chúng ta 
còn thiếu cả hạ tầng pháp lý, cả nhân lực chất lượng cao 
và nguồn lực tài chính. Nhưng đấy là xu thế và trên thực 
tế, tòa án điện tử mang lại nhiều tiện ích ưu việt. Năng 
suất, chất lượng, hiệu quả sẽ nâng lên mà không cần đông 
biên chế. Tính công khai, minh bạch vốn là thuộc tính của 
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hoạt động tòa án sẽ được tăng cường. Mức độ thuận lợi và 
sự hài lòng của người dân khi có việc liên quan đến tòa án 
sẽ cao hơn. Khả năng kiểm soát hoạt động tư pháp và qua 
đó đánh giá năng lực, trách nhiệm, phẩm chất của các 
thẩm phán sẽ thực chất hơn.  

Thời gian qua, các đồng chí đã triển khai trong toàn 
hệ thống việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện 
tử của tòa án; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số 
hoạt động. Tôi đề nghị các đồng chí cần duy trì và phát 
triển các hệ thống công nghệ thông tin đã và đang được 
xây dựng để nâng cao hiệu suất, chất lượng các hoạt 
động; nghiên cứu để đề xuất xây dựng chủ trương, hành 
lang pháp lý hướng tới xây dựng tòa án điện tử, phù hợp 
với xu thế chung của các quốc gia có nền tư pháp phát 
triển trên thế giới và thực tiễn Việt Nam.  

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất 
nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, 
cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp 
hơn. Trách nhiệm của các tòa án trước mắt cũng như lâu 
dài là rất nặng nề. Việc xây dựng hệ thống tòa án trong 
sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
không chỉ là trách nhiệm của tòa án mà còn là trách nhiệm 
của Đảng và Nhà nước. Tôi chia sẻ với những khó khăn của 
tòa án; ghi nhận những kiến nghị của các đồng chí về nhu 
cầu nhân lực, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách để có ý 
kiến với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giúp các tòa 
án có đủ điều kiện cần thiết để thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao.  
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Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa 
phương cần phối hợp chặt chẽ với tòa án, quan tâm, tạo 
điều kiện để tòa án các địa phương hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả, chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ, hỗ trợ tạo 
điều kiện để xây dựng cơ sở vật chất cho tòa án. 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn dành sự quan tâm, 
chăm lo, bảo đảm các điều kiện và nguồn lực xây dựng hệ 
thống tòa án trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, tôi mong 
rằng, với nỗ lực và quyết tâm cao; với tinh thần dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm; dù phải đối mặt trước 
những khó khăn, thách thức và không ít cám dỗ, đội ngũ 
cán bộ, thẩm phán tòa án các cấp sẽ luôn thể hiện được trí 
tuệ, bản lĩnh và đạo đức của mình, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà 
nước và sự kỳ vọng của Nhân dân.  

Nhân dịp năm mới 2019, chuẩn bị đón Tết cổ truyền 
của dân tộc - Xuân Kỷ Hợi, tôi chúc các đồng chí, và qua 
các đồng chí, gửi lời chúc đến toàn thể đội ngũ cán bộ, 
thẩm phán tòa án các cấp cùng gia đình một năm mới dồi 
dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thắng lợi. 

Chúc các tòa án có những bước tiến, phát triển toàn 
diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2019 và những năm tiếp 
theo; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta.  
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NGÀNH NỘI CHÍNH LÀ “TAI, MẮT” 
 CỦA ĐẢNG VỀ LĨNH VỰC NỘI CHÍNH,  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  
VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP* 

ôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của 
những ngày đầu năm mới 2019, tôi rất vui mừng đến 

dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính 
Đảng năm 2018. Đây là một Hội nghị có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả công tác năm 2018, 
mà còn nhìn lại kết quả hoạt động của ngành nội chính 
Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; thảo 
luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Trước hết, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, thân ái gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức ngành nội chính Đảng 
trong cả nước lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và 
lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, nhất là 
năm 2018, chúng ta vui mừng nhận thấy, ngành nội chính 

___________ 

* Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành nội chính Đảng, ngày 
22/01/2019. Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T). 
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Đảng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, hoạt động ngày càng có 
hiệu quả. Ban Nội chính Trung ương đã triển khai nhiều 
công việc, khá toàn diện, có nhiều đổi mới, phối hợp nhịp 
nhàng, bài bản, khoa học, đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Vị thế, vai trò của ngành nội chính Đảng được 
khẳng định, dư luận xã hội đánh giá cao; góp phần củng 
cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước, nhất là trong công tác phòng, chống 
tham nhũng; khẳng định chủ trương tái lập Ban Nội 
chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy 
là đúng đắn. 

Các đồng chí đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, nhất là 
báo cáo và các tài liệu lưu hành tại Hội nghị. Một số ý 
kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình 
hình thực tế. Tôi cơ bản tán thành những nội dung của 
báo cáo và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. 
Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây: 

Một là, ngành nội chính Đảng đã làm tốt nhiệm vụ 
nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm, chủ 
trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần 
hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống 
tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu với 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng sơ kết, tổng kết, xây dựng, ban 
hành nhiều chỉ thị, kết luận, nghị quyết, đề án quan trọng 
của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham 
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nhũng; nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng 
trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm cho pháp luật 
phù hợp với Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối 
của Đảng; tích cực nghiên cứu, thẩm định nhiều đề án, 
văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu để Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, hoàn 
thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để 
“không thể tham nhũng”. Các Ban Nội chính tỉnh ủy, 
thành ủy đã tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, 
ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện các quy định 
của Đảng, Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương. 

Hai là, ngành nội chính Đảng đã tích cực, chủ 
động tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng 
pháp luật; góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết 
tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. 

Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều cố gắng, tích 
cực thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; vừa 
tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện chương 
trình công tác của Ban Chỉ đạo, vừa đề xuất với Ban Chỉ 
đạo nhiều cơ chế, cách làm phù hợp, có hiệu quả. 
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Nổi bật nhất là, các đồng chí đã tích cực, kiên trì, kiên 
quyết, cụ thể trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ 
việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
xã hội quan tâm. Vừa tham mưu cho Ban Chỉ đạo đưa các 
vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về tham nhũng, 
kinh tế vào diện theo dõi, chỉ đạo; vừa đề xuất các cơ chế 
phối hợp, định hướng chủ trương, quan điểm xử lý; đồng 
thời tích cực theo dõi, đôn đốc, phối hợp chỉ đạo kịp thời 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng vụ án, vụ 
việc cụ thể, nhất là khó khăn, vướng mắc về xác định tội 
danh, về giám định, định giá tài sản,... 

Ở đây đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ, nhịp nhàng và 
thống nhất ý kiến giữa các cơ quan chức năng mới làm 
được; vì phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó, phức 
tạp; nó đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người, 
và lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, có liên quan chằng chịt với 
nhau, ở các cấp, các ngành, rất lắt léo, đòi hỏi các cơ quan 
chức năng phải thực sự có bản lĩnh, có kiến thức, có kinh 
nghiệm, đặc biệt là phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, 
phối hợp chặt chẽ. 

Vừa qua, tôi thấy rất mừng là Ban Nội chính Trung 
ương cùng các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, 
công an, kiểm sát, tòa án đã phối hợp rất tốt; nhiều vụ án, 
vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được 
điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của 
pháp luật, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng 
ngừa tham nhũng, được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng 
hộ, đánh giá cao (từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, 
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chúng ta đã xử lý kỷ luật 53.107 cán bộ, đảng viên, trong 
đó có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; điều 
tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 643 vụ/1.579 bị cáo về tham 
nhũng, kinh tế). 

Trong 5 năm qua, từ khi tái lập đến nay, Ban Nội 
chính Trung ương đã tham mưu với Ban Chỉ đạo đưa 301 
vụ án, 361 vụ việc về tham nhũng, kinh tế vào diện theo 
dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ. Riêng 87 vụ án, 78 vụ việc thuộc 
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan 
chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt 
trong điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 47 
vụ/634 bị cáo, tuyên phạt 10 bị cáo với 11 mức án tử hình; 
20 bị cáo với 21 án tù chung thân; 8 bị cáo tù 30 năm; 18 
bị cáo tù từ 20 đến 30 năm; 535 bị cáo tù từ 12 tháng đến 
dưới 20 năm. 

Riêng trong năm 2018, đã kết thúc điều tra 23 vụ/222 
bị can (tăng 43,75% số vụ so với năm 2017), đã truy tố 20 
vụ/251 bị can (tăng 66,7% số vụ so với năm 2017); đã xét 
xử sơ thẩm 23 vụ/304 bị cáo (gấp gần 5 lần so với năm 
2017), nhất là đã đưa ra xét xử 10 vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như: 
vụ án Trịnh Xuân Thanh; vụ án Đinh La Thăng; vụ án 
Phạm Công Danh (giai đoạn II); vụ án Hà Văn Thắm; vụ 
án Trần Phương Bình; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như; vụ 
án Phan Văn Anh Vũ; vụ án Đinh Ngọc Hệ; vụ án 
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam; vụ án Hứa Thị 
Phấn, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước 
trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
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Nhiều Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã làm tốt công 
tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý 
có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Việc 
tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham 
nhũng đã trở thành quyết tâm chính trị của ngành nội 
chính Đảng và đạt kết quả tốt (qua tổng kết thi đua, Ban 
Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ 
đạo xử lý 933 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế...). 

 Tại một số địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền đã 
chú ý quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến trong 
công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, vụ 
việc tham nhũng; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đã 
bước đầu được khắc phục (điển hình như Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, An Giang, Phú 
Thọ, Quảng Ninh,...). 

Công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ 
Đại hội XII đến nay được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có 
một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ 
rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã 
hội; tham nhũng được ngăn chặn, đang từng bước được 
đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước. Trong thành tích chung đó, có phần 
đóng góp quan trọng của ngành nội chính nói chung và 
Ban Nội chính Trung ương nói riêng. 

Ba là, công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, 
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chống tham nhũng được quan tâm, ngày càng nền nếp, 
hiệu quả. 

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu cho 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
chọn những khâu yếu, những lĩnh vực trọng tâm để kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc. Đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 
thành lập 40 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ 
việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế và công tác phòng, chống tham nhũng tại 
15 cấp ủy, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy; 
kiểm tra, rà soát hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng 
thương mại nhà nước; kiểm tra chuyên đề về phòng, chống 
tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; rà soát các kết 
luận thanh tra, kiểm toán; thanh tra, kiểm tra các dự án 
thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra 
công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các 
vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế,... 

Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động phối 
hợp với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp tham mưu, đề xuất 
cấp ủy tổ chức thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát về 
công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách 
tư pháp. Qua đó, góp phần thúc đẩy, đôn đốc, nhắc nhở 
các cơ quan thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc; những vụ án, vụ việc tham nhũng, 
kinh tế phức tạp được chỉ đạo, xử lý dứt điểm; hiệu quả 
công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, 
kinh tế được nâng lên. 
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Bốn là, ngành nội chính Đảng có nhiều đóng góp tích 
cực, có hiệu quả vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội. 

Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh 
ủy, thành ủy đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối 
hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội; nhất là những vấn đề liên quan 
đến an ninh tôn giáo, dân tộc; khiếu kiện đông người, phức 
tạp, kéo dài, bắt giữ người trái pháp luật; các vụ việc tụ 
tập đông người, biểu tình, đình công, lãn công, gây rối, 
nhằm âm mưu gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù 
địch,... góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - 
xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 
của đất nước. 

Năm là, tổ chức, bộ máy của ngành nội chính Đảng 
từng bước được củng cố, kiện toàn; kiến thức, kinh 
nghiệm, kỹ năng làm việc và hiệu quả công tác của đội 
ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; vị thế, uy tín của 
ngành nội chính Đảng ngày càng được khẳng định. 

Tuy thời gian được tái lập chưa nhiều, nhưng Ban Nội 
chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy 
đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện các quy chế, 
quy trình công tác; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ 
ngành nội chính Đảng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, 
sáng tạo”; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan, 
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hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Nội chính Trung ương có 
phương pháp công tác, lề lối làm việc tương đối khoa học, 
nghiêm túc, với sự phân công rành mạch, đúng chức năng, 
nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng; cán bộ, công chức tích 
cực, trách nhiệm, tận tụy với công việc; các đồng chí lãnh 
đạo Ban có tác phong sâu sát, cụ thể, tâm huyết, làm việc 
hiệu quả cao. 

Không những chú trọng làm tốt công tác xây dựng 
ngành, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các 
tỉnh ủy, thành ủy còn chủ động tham gia thẩm định về 
công tác cán bộ theo phân cấp, góp phần nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự 
nỗ lực, cố gắng, những đóng góp thiết thực của ngành nội 
chính Đảng trong thời gian qua. 

Những kết quả, thành tích các đồng chí đạt được 
trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Nhưng bên 
cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc 
nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định 
hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; 
trong nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, chính sách 
về an ninh quốc gia, về tổ chức và hoạt động của các cơ 
quan nội chính. Quan tâm chưa đúng mức trong tham 
mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở các cơ 
quan nội chính. 
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Thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc 
thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở một số nơi còn 
hạn chế, chưa sâu, chưa đi đến cùng; tham mưu lãnh đạo, 
chỉ đạo xử lý, ngăn chặn “tham nhũng vặt” hiệu quả chưa 
cao; ở một số lĩnh vực, địa phương công tác phòng, chống 
tham nhũng chưa chuyển biến mạnh mẽ... 

Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc 
nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế; tập trung thảo 
luận, phân tích rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp để 
khắc phục trong thời gian tới. 

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc 
thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai công việc 
chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng. 

Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của 
Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và 
cải cách tư pháp, là “tai, mắt” của Đảng về lĩnh vực này, 
trọng trách của ngành nội chính Đảng là phải phối hợp 
tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, 
pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không cho 
phép ai làm trái quan điểm, cương lĩnh, đường lối của 
Đảng. Tôi đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp mà các 
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đồng chí đã nêu trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một 
số nội dung sau: 

Một là, cần tiếp tục đầu tư nhiều công sức hơn nữa cho 
việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích cực tham mưu, đề 
xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của 
Đảng về công tác xây dựng và thực thi pháp luật, trọng tâm 
là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Các đồng chí cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện 
các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để 
“không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và 
không muốn tham nhũng”. 

Chủ trì và phối hợp nghiên cứu, đề xuất đưa ra được 
những quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp để 
phục vụ việc chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. 

Tham mưu, đề xuất các quy định của Đảng, Nhà nước 
về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực để 
phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII. 
Tham mưu tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 
24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
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02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo định hướng 
lớn để sửa đổi các luật có liên quan. 

Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, văn bản về 
lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách 
tư pháp trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy 
cấp tỉnh,... bảo đảm cho luật pháp phù hợp với Cương lĩnh, 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. 

Hai là, chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả 
công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Trước hết là kiểm tra, giám sát việc chấp hành. 
Ngành nội chính Đảng phải chủ trì, phối hợp tham mưu 
giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp tỉnh và trực tiếp 
thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ 
trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước ở các cơ quan nội chính; nhất là kiểm tra, giám sát 
hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án. 

Tham mưu kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban 
hành, thực thi pháp luật có đúng đường lối, quan điểm của 
Đảng không? Có bị tác động, hướng lái chính sách theo giá 
trị “tự do, dân chủ” của các thế lực thù địch, chống đối 
không?... Các đồng chí phải “gác gôn” cho Đảng trên lĩnh 
vực này, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan 
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, phải chủ 
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đồng chí đã nêu trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một 
số nội dung sau: 

Một là, cần tiếp tục đầu tư nhiều công sức hơn nữa cho 
việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích cực tham mưu, đề 
xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của 
Đảng về công tác xây dựng và thực thi pháp luật, trọng tâm 
là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Các đồng chí cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện 
các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để 
“không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và 
không muốn tham nhũng”. 

Chủ trì và phối hợp nghiên cứu, đề xuất đưa ra được 
những quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp để 
phục vụ việc chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. 

Tham mưu, đề xuất các quy định của Đảng, Nhà nước 
về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực để 
phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII. 
Tham mưu tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 
24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
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02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo định hướng 
lớn để sửa đổi các luật có liên quan. 

Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, văn bản về 
lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách 
tư pháp trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy 
cấp tỉnh,... bảo đảm cho luật pháp phù hợp với Cương lĩnh, 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. 

Hai là, chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả 
công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Trước hết là kiểm tra, giám sát việc chấp hành. 
Ngành nội chính Đảng phải chủ trì, phối hợp tham mưu 
giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp tỉnh và trực tiếp 
thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ 
trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước ở các cơ quan nội chính; nhất là kiểm tra, giám sát 
hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án. 

Tham mưu kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban 
hành, thực thi pháp luật có đúng đường lối, quan điểm của 
Đảng không? Có bị tác động, hướng lái chính sách theo giá 
trị “tự do, dân chủ” của các thế lực thù địch, chống đối 
không?... Các đồng chí phải “gác gôn” cho Đảng trên lĩnh 
vực này, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan 
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, phải chủ 



 185

động tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp, nhất là nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát. 

Mặt khác, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, 
xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều 
dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các vụ việc 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (quản 
lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc 
mua bán, chuyển nhượng tài sản công; việc cổ phần hóa, 
thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý 
vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; hoạt động 
xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư; các dự án đầu tư 
theo hình thức BOT, BT; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y 
tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu 
thầu thuốc chữa bệnh...). 

Ba là, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ 
đạo cải cách tư pháp Trung ương; tập trung tham mưu, đề 
xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các 
vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức 
tạp, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi 
tài sản tham nhũng. 
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Thực tế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng vừa qua cho thấy, cơ chế chỉ 
đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế là rất 
hiệu quả, các đồng chí cần tổng kết, rút kinh nghiệm để 
làm tốt hơn, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, 
chống tham nhũng; phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan 
chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 
hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham 
nhũng, kinh tế. 

Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh ủy, 
thành ủy phải thực sự là trung tâm khâu nối, phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ 
đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, bảo đảm 
việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc 
quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ 
chức, cá nhân nào. 

Cần tham mưu chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả 
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 
hình sự về tham nhũng, kinh tế; tích cực xác minh, kịp 
thời áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên, phong tỏa, 
thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh 
tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi 
hành án. 

Chú trọng tham mưu, đề xuất với các cấp ủy địa phương 
lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong 
công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, 
khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh 
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động tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp, nhất là nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát. 

Mặt khác, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, 
xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều 
dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các vụ việc 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (quản 
lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc 
mua bán, chuyển nhượng tài sản công; việc cổ phần hóa, 
thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý 
vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; hoạt động 
xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư; các dự án đầu tư 
theo hình thức BOT, BT; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y 
tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu 
thầu thuốc chữa bệnh...). 

Ba là, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ 
đạo cải cách tư pháp Trung ương; tập trung tham mưu, đề 
xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các 
vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức 
tạp, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi 
tài sản tham nhũng. 
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Thực tế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng vừa qua cho thấy, cơ chế chỉ 
đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế là rất 
hiệu quả, các đồng chí cần tổng kết, rút kinh nghiệm để 
làm tốt hơn, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, 
chống tham nhũng; phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan 
chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 
hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham 
nhũng, kinh tế. 

Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh ủy, 
thành ủy phải thực sự là trung tâm khâu nối, phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ 
đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, bảo đảm 
việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc 
quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ 
chức, cá nhân nào. 

Cần tham mưu chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả 
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 
hình sự về tham nhũng, kinh tế; tích cực xác minh, kịp 
thời áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên, phong tỏa, 
thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh 
tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi 
hành án. 

Chú trọng tham mưu, đề xuất với các cấp ủy địa phương 
lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong 
công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, 
khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh 
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phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý, ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc (“tham nhũng vặt”). 

Xác định đúng vai trò, vị trí, để từ đó nâng cao hơn nữa 
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Cơ quan 
thường trực của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống 
tham nhũng nói chung và đặc biệt là công tác thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý các 
vụ việc về tham nhũng, kinh tế nói riêng; phải phát hiện và 
xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan làm 
công tác phòng, chống tham nhũng. 

Bốn là, chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ 
đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội đã đề ra trong các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định của Trung ương. 

Nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ 
đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an 
ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, 
an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; 
những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... 
không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. 

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề 
xuất các chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động 
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của các cơ quan nội chính; tham gia có hiệu quả với các cơ 
quan có thẩm quyền về công tác cán bộ. 

Các đồng chí cần chủ động phối hợp, nghiên cứu, đề 
xuất các chủ trương, chính sách để hoàn thiện tổ chức, bộ 
máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ 
quan nội chính. Chủ động tham gia về công tác cán bộ 
trong các cơ quan nội chính, nhất là tham gia ý kiến trong 
việc quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các 
chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
tỉnh ủy, thành ủy quản lý trong các cơ quan nội chính,... 
Ngành nội chính Đảng phải chủ động phối hợp, tham mưu 
cho Đảng kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng, hư 
hỏng, thoái hóa, biến chất; không để lọt vào quy hoạch 
nhân sự đại hội đảng các cấp những người không đủ tiêu 
chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, có quan điểm lệch lạc, sai trái, mất đoàn kết, 
tham nhũng, tiêu cực. 

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; chú trọng 
xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính Đảng thật sự 
liêm chính, trong sạch. 

Cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng phải có bản 
lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh 
với cái sai; có trình độ, có hiểu biết tương đối toàn diện, 
nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 
các chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức, 
kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống 
tham nhũng và cải cách tư pháp; đặc biệt phải liêm, phải 
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sạch; phải có đạo đức trong sáng, công tâm; có phương 
pháp làm việc khoa học, cương, nhu đúng lúc; kỷ cương, kỷ 
luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân. 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải 
cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhưng 
cũng rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Tôi đề nghị các 
cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của ngành nội 
chính Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 6, Trung ương 7 khóa XII và các quy định của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo các cơ quan chức năng 
phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt hơn nữa để ngành nội 
chính Đảng hoàn thành tốt trọng trách là cơ quan tham 
mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực công tác này. 

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và 
truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh 
đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành nội chính Đảng, 
tôi tin tưởng rằng, trong năm 2019 và thời gian tới các 
đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Nhân dịp năm mới 2019 và Xuân Kỷ Hợi sắp đến, tôi 
xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức ngành nội chính Đảng một năm mới dồi 
dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 
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ĐẢNG VỮNG MẠNH, ĐẤT NƯỚC  
PHÁT TRIỂN, DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN* 

 
hia tay năm 2018, nhìn lại ba năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta hết sức vui 

mừng trước những kết quả mà đất nước ta đã đạt được, 
nhất là về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững hòa bình, 
ổn định đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, 
tích cực hội nhập quốc tế. 

Bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc. 
Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% - mức cao 
nhất trong một thập niên qua; xuất khẩu đạt 238 tỉ USD, 
xuất siêu đạt mức kỷ lục, 7,2 tỉ USD; tỷ lệ nợ công/GDP 
giảm mạnh; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%, 
là năm thứ 3 liên tiếp đạt mức dưới 4%; dự trữ ngoại hối 
nhà nước đạt kỷ lục trên 60 tỉ USD. Quy mô nền kinh tế 
tăng mạnh, năm 2018 ước đạt trên 5,5 triệu tỉ đồng 
(khoảng hơn 240 tỉ USD), gấp hơn 1,3 lần năm 2015. GDP 
bình quân đầu người đạt 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD 
___________ 

* Bài viết nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). 
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so với năm 2017. Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
được quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy với hơn 131.000 doanh 
nghiệp được thành lập mới. Ngành du lịch đón gần 15,6 
triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội 
địa, tổng thu đạt 620.000 tỉ đồng, từng bước phát triển 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước,... Nói một 
cách tổng quát, năm 2018 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 12 
chỉ tiêu (trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tính độc 
lập, tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên. Việc 
thực hiện thành công mục tiêu kép về tăng trưởng, kiềm 
chế lạm phát... đã tạo dư địa thực hiện tốt hơn các nhiệm 
vụ bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội. 
Kết quả tích cực đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm 
tin của Nhân dân, của các nhà đầu tư chiến lược trong và 
ngoài nước. 

Ngày 12/11/2018, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị 
quyết về phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chính thức có hiệu 
lực từ ngày 14/01/2019. Đây là hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới chất lượng cao và khá toàn diện với mức độ 
cam kết sâu nhất từ trước tới nay. Chúng ta tổ chức 
thành công Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 
(WEF-ASEAN) 2018, với sự tham dự của nhiều nguyên 
thủ quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao các nước đối tác 
cùng 1.000 đại diện của các tập đoàn đa quốc gia, doanh 
nghiệp ASEAN và quốc tế, tại Hà Nội vào tháng 9, 
với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Chủ tịch sáng lập 
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WEF Klaus Schwab đánh giá đây là diễn đàn thành công 
nhất trong 27 năm tổ chức diễn đàn WEF về khu vực 
ASEAN và Đông Á. 

Vào tháng 01/2018, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên 
lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương 
(APPF-26) diễn ra với sự tham gia của 22 đoàn nghị viện 
và hơn 300 khách mời, là điểm nhấn trong công tác đối 
ngoại của Quốc hội khóa XIV. APPF-26 truyền tải mạnh 
mẽ thông điệp và hình ảnh của một nước Việt Nam đổi 
mới, năng động, tích cực và trách nhiệm tới bạn bè quốc 
tế. Tại Khóa họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, 
Việt Nam lần đầu tiên trúng cử, trở thành thành viên của 
Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc 
(UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019 - 2025. Với trọng trách mới, 
Việt Nam sẽ có cơ hội tăng cường tham khảo, tiếp thu 
kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, 
tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, vì mục tiêu 
phát triển bền vững. 

Cuối tháng 3/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị 
thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 
(GMS-6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác 
phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10), 
với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu và 200 tập đoàn, 
doanh nghiệp. Năm 2018, Việt Nam tiếp tục là điểm đến 
của đầu tư nước ngoài, với lượng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) đạt hơn 30 tỉ USD, trong đó vốn giải ngân đạt 
19,1 tỉ USD. Việt Nam “trở thành điểm đến đầu tư nóng 
nhất châu Á”, “giữ vị trí hàng đầu năm thứ hai liên tiếp 
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so với năm 2017. Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
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với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu và 200 tập đoàn, 
doanh nghiệp. Năm 2018, Việt Nam tiếp tục là điểm đến 
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trong số những điểm đến dự kiến thu hút đầu tư nước 
ngoài nhiều nhất trong khu vực APEC”. Tính đến tháng 
11/2018, cả nước có khoảng 27.000 dự án đầu tư đến từ 
128 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 
340 tỉ USD và tổng vốn thực hiện khoảng 188,8 tỉ USD. 
Chúng ta đón khách du lịch quốc tế tăng gấp 3 lần so với 
năm 2010, là mức cao nhất từ trước đến nay. 

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ 
trương, cơ chế, chính sách mới liên quan tới các vấn đề 
quan trọng, cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn. Các 
nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII về 
“Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân 
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”,... nằm trong 
chương trình tổng thể đó. 

Về tổ chức bộ máy, Đảng ban hành các nghị quyết, quy 
định về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải 
cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 
nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tiếp tục đổi 
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,... tiếp 
tục tạo nền móng căn bản và động lực mạnh mẽ để phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội. 
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Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quyết nghị của 
Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về tiêu 
chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; 
Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương,... đã tạo sinh khí và sức 
mạnh mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược tổng thể. 

Đặc biệt, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã được Đảng và Nhà 
nước ta lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm tích cực từ 
nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy 
mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết 
liệt và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Các vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất 
kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao 
cấp của Đảng, của Nhà nước; tướng lĩnh, sĩ quan trong công 
an, quân đội; cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Chỉ 
tính từ sau Đại hội XII của Đảng (tháng 01/2016) đến nay, 
trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc 
diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 Ủy 
viên Trung ương Đảng đương nhiệm và 3 người trong số đó 
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đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, thậm chí có 1 
Ủy viên Bộ Chính trị đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và lĩnh án 
30 năm tù; 11 người nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng đã 
nghỉ hưu cũng bị xử lý kỷ luật. Đây là bước đột phá trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, 
góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế, 
nhưng nhìn tổng thể, có thể thấy, thế và lực của nước ta 
đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước 
đang lên. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một 
quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn 
định, có nhiều triển vọng phát triển tốt; là một trong 
những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và 
thế giới, các thị trường lớn như tiền tệ, chứng khoán và 
bất động sản đều hoạt động ổn định, phù hợp với diễn biến 
kinh tế vĩ mô. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có phải đây là một kỳ 
tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó 
khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, 
phức tạp? Điều quan trọng hơn là qua đây đã cho chúng ta 
thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý. 

Một câu hỏi đặt ra là nguyên nhân sâu xa nào đã cho 
chúng ta những kết quả, thành công đó? Có nhiều nguyên 
nhân. Nhưng có lẽ bao trùm lên tất cả, đó là nhờ chúng ta 
được thừa hưởng những thành tựu to lớn quan trọng, có ý 
nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới; những kết quả toàn 
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diện đạt được trong hai năm 2016 và 2017. Chúng ta có sự 
đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cả hệ thống chính 
trị, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, các cấp, các 
đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp chặt chẽ, nhịp 
nhàng, đồng bộ, bài bản hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán 
triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo 
ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, 
đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước, quyền làm chủ của Nhân dân, giải quyết kịp thời, 
đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, 
nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. Và 
đó còn là nhờ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động 
viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão 
thành, các tầng lớp nhân dân, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài, 
các cơ quan thông tin, báo chí,... tạo nên sức mạnh tổng hợp, 
đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. 
Như chúng ta đã thấy, không phải ngẫu nhiên mà từ sau 
Đại hội XII của Đảng đến nay, một không khí phấn khởi, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng tiếp tục lan 
tỏa rộng khắp trên cả nước. 

* 
*         * 

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong 
suốt 89 năm, từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh 
rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là 
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nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt 
Nam; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không 
ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng 
xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, 
xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Thực tế gần một 
thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng 
chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ 
bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh 
đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go 
để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết 
thắng lợi này đến thành công khác. Và cũng chính trong 
quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều 
bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ 
vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức 
giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô 
hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục 
tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về 
đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của 
quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống 
gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy 
việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn 
đấu. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức 
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và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. 
Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong 
sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. 

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang 
ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến 
pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự 
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa 
hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ 
đại, “một cuộc chiến đấu khổng lồ”, “cuộc tự giải phẫu 
khắc nghiệt” như Bác Hồ đã dạy, nhưng cũng cực kỳ khó 
khăn, phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước 
bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, 
thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề 
mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải 
quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta, hơn bao giờ hết, càng phải phát huy cao độ 
truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, 
trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng 
hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo của 
toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần 
kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển 
đất nước ta. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, 
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quân ta, hơn bao giờ hết, càng phải phát huy cao độ 
truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, 
trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng 
hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo của 
toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần 
kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển 
đất nước ta. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, 



 199

“không quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng 
nguyệt quế”. 

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã 
dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng 
Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, 
toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được 
những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp 
phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy 
nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải 
làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách 
phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; chúng ra 
sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào 
hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, 
kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với 
Nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ 
bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. 

Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng 
xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc, “là người lãnh đạo 
và người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”, dẫn dắt 
công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta phải ra sức đẩy 
mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội 
tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn 
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mới. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt 
đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính 
tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi 
mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng với Nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự 
nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. 

Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt 
động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, hội 
nhập quốc tế; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, 
hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với 
lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ 
chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản 
chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không 
nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không 
tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến 
chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng 
Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự 
nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của 
Nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định, phải tiến 
hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và 
kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ 
rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng 
suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách 
mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố 
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“không quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng 
nguyệt quế”. 

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã 
dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng 
Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, 
toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được 
những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp 
phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy 
nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải 
làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách 
phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; chúng ra 
sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào 
hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, 
kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với 
Nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ 
bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. 

Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng 
xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc, “là người lãnh đạo 
và người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”, dẫn dắt 
công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta phải ra sức đẩy 
mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội 
tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn 
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mới. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt 
đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính 
tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi 
mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng với Nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự 
nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. 

Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt 
động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, hội 
nhập quốc tế; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, 
hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với 
lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ 
chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản 
chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không 
nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không 
tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến 
chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng 
Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự 
nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của 
Nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định, phải tiến 
hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và 
kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ 
rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng 
suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách 
mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố 
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tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân 
dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng 
cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, 
có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, 
gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân ủng hộ, thì 
đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi 
trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. 

Năm nay chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào 
thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm đổi mới, 50 
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một 
chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý 
nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, 
triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn 
tổng thể, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thành tựu của 
năm 2018, của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta đối với tiền 
đồ tươi sáng của dân tộc, của đất nước ở phía trước. 

Năm 2019 là năm thứ tư - năm chuẩn bị kết thúc của 
nhiệm kỳ 5 năm, có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện 
thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 
và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 
năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, 
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thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, 
đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực 
phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ của năm 2019 mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn 
thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện 
các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã 
hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ 
quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất 
nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn 
nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững 
chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo - nhất định sẽ hoàn 
thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, 
dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc 
trường tồn! 
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tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân 
dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng 
cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, 
có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, 
gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân ủng hộ, thì 
đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi 
trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. 

Năm nay chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào 
thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm đổi mới, 50 
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một 
chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý 
nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, 
triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn 
tổng thể, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thành tựu của 
năm 2018, của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta đối với tiền 
đồ tươi sáng của dân tộc, của đất nước ở phía trước. 

Năm 2019 là năm thứ tư - năm chuẩn bị kết thúc của 
nhiệm kỳ 5 năm, có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện 
thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 
và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 
năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, 
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thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, 
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PHÁT BIỂU  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  
Ngày 04 tháng 02 năm 2013 

hực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 

tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 01/02/2013), với tinh 
thần tích cực, khẩn trương, hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng đã chính thức ra mắt 
và họp phiên đầu tiên, bàn một số công việc cụ thể. Hoan 
nghênh Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung 
ương Đảng trong một thời gian rất ngắn, lại đúng vào dịp 
chuẩn bị Tết Nguyên đán nhưng đã có nhiều cố gắng 
chuẩn bị các nội dung và điều kiện cho phiên họp này. 

1. Việc Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ 
Chính trị là xuất phát từ yêu cầu khách quan với mong 
muốn và quyết tâm cao hơn, tạo bước chuyển biến mới, rõ 
rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. 

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng rất quan trọng, 
liên quan đến sự bền vững của chế độ, của bộ máy nhà nước 
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nhưng lại cực kỳ khó khăn, phức tạp, bởi nó liên quan đến 
lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng của tổ chức và cá nhân 
con người; đụng chạm đến những người có chức, có quyền. 
Khó vô cùng. Ở nước nào cũng vậy, thời nào cũng vậy. Đảng 
và Nhà nước ta đã thấy sớm và đã chỉ đạo làm nhiều lần, 
làm quyết liệt việc này thì mới được như bây giờ. Nhưng rõ 
ràng còn nhiều việc phải làm và phải làm lâu dài, quyết liệt 
hơn nữa, bền bỉ, kiên trì, chứ không thể nóng vội. Việc 
thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng trực thuộc Bộ Chính trị với mong muốn đẩy mạnh 
công tác phòng, chống tham nhũng thêm một bước. Tại Hội 
nghị Trung ương 5 khóa XI, tôi đã nói, không phải cứ thành 
lập Ban Chỉ đạo là có thể xoay chuyển ngay tình hình như 
“một chiếc đũa thần”. Tinh thần là chúng ta phải quyết 
tâm làm, làm quyết liệt nhưng rất kiên trì, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm.  

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng lần này vừa kế thừa những kinh nghiệm đã có, 
vừa bổ sung, phát triển những điểm mới cần thiết. Lần 
thành lập này chúng ta có một số thuận lợi: 

Một là, thời điểm này toàn Đảng, toàn dân hết sức 
quan tâm. Đảng ta quyết tâm cao. Ban Chỉ đạo trực 
thuộc Bộ Chính trị có nghĩa được Bộ Chính trị lãnh đạo 
trực tiếp, toàn diện tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, 
các ngành trong cả hệ thống chính trị;  

Hai là, thành phần của Ban Chỉ đạo gồm những cán bộ, 
cơ quan hết sức quan trọng, giữ cương vị công tác lớn, trong 
đó nhiều thành viên đã từng tham gia Ban Chỉ đạo Trung 
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ương về phòng, chống tham nhũng. Như vậy, Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng lần này có sự kế 
thừa, có phát triển, có bổ sung; 

Ba là, Ban Chỉ đạo lần này lại có cơ quan thường trực 
là Ban Nội chính Trung ương. Đây là Ban do Bộ Chính 
trị lập ra để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vị thế của 
Ban Nội chính Trung ương rất quan trọng; có chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn lớn, phải làm nhiều việc chứ không 
phải chỉ đi vào xử lý mấy vụ án cụ thể hay thực hiện việc 
điều hòa, phối hợp công tác; không chỉ có chống mà còn 
phải phòng nữa... 

Đấy là những điểm thuận lợi. Nhưng chúng ta cũng 
đứng trước khó khăn, sức ép rất lớn. Khi thành lập Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, dư 
luận cũng có ý kiến cho rằng không nhất thiết phải đưa 
về bên Đảng; chống tham nhũng nên để Nhà nước. 
Chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng về bên Đảng, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, nếu 
sắp tới lại không làm được thì Đảng càng mất uy tín. Đây 
là sức ép ghê gớm. Cho nên, chúng ta phải làm thế nào 
để tạo chuyển biến thực sự trong công tác phòng, chống 
tham nhũng; nếu không thì chúng ta sẽ ăn nói thế nào 
với Đảng, với dân? 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
có vị trí hết sức quan trọng, đảm trách một lĩnh vực lớn 
nhưng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Chính vì thế, cần xác 
định vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

2. Để triển khai tốt công việc, tôi đề nghị mấy việc: 
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Trước hết, phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, trách 
nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của 
Ban Chỉ đạo đã nêu trong Quy định của Bộ Chính trị, đặc 
biệt là Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực 
của Ban Chỉ đạo. Quy định ghi rõ: Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị thành lập, 
chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc 
chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng trong phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo có 9 nhóm 
nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, 
phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng, hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng. Ban Chỉ đạo không làm thay các cơ quan chức 
năng, cũng không phải chỉ quan tâm và xử lý từng vụ việc 
cụ thể. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rất lớn, cả trong việc 
xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách đến công 
tác cán bộ và một loạt các quy định về công khai, minh 
bạch, cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm... Thế 
thì vấn đề là chọn cái gì và làm như thế nào? Tôi cho rằng, 
trước hết Ban Chỉ đạo và từng thành viên phải làm đúng 
vai và thuộc bài. Tức là phải thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, không làm thay, làm “trèo” sang việc 
của cơ quan khác; phải nắm vững, nắm chắc nguyên tắc, 
luật pháp, cơ chế, chính sách, quy chế, quy định... Đặc biệt 
là phải rất công tâm, khách quan, trong sáng. 

Thứ hai, phải kế thừa và phát huy những kết quả, 
kinh nghiệm của các Ban Chỉ đạo trước, rút kinh nghiệm 
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những gì chưa làm được, xác định rõ yêu cầu mới đặt ra và 
có sự phát triển thêm. 

Thứ ba, tổ chức công việc phải thật chặt chẽ, làm việc 
nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, nền nếp, kỷ luật, kỷ 
cương, có sự phối hợp công tác một cách nhịp nhàng. 
Tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, tắc trách, được 
chăng hay chớ, lúc ra mắt thì rầm rộ nhưng sau cứ nguội 
lạnh dần. Sự nghiệp phòng, chống tham nhũng không của 
riêng ai. Muốn thế phải có chương trình, kế hoạch, quy 
chế công tác một cách bài bản, kiểm tra, đôn đốc một cách 
thường xuyên. Phải có tầm nhìn, óc tổ chức. Đương nhiên, 
không thể làm ngay một lúc. 

Thứ tư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng phải là một tập thể mạnh, đoàn kết thống 
nhất cao, gắn bó chặt chẽ. Mỗi thành viên của Ban, mỗi 
cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng 
phải hết sức gương mẫu, công tâm, trong sạch, thực hiện 
đúng 4 chữ: liêm - dũng - chính - trực. Tức là phải liêm 
khiết, dũng cảm, ngay thẳng, cương trực. Không bị cám dỗ 
bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản 
không trong sáng nào. Bản thân mình có sạch sẽ thì mới 
chống tham nhũng được. Tất cả 16 thành viên của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phải là 
16 tấm gương về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; 
nhắc nhở gia đình, con cái giữ gìn và chấp hành đúng quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ năm, phải xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy 
Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của 
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Ban Chỉ đạo - thực sự vững mạnh, trong sạch, chất lượng, 
tinh gọn, làm việc có hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật nghiêm 
minh. Đây là một công việc rất quan trọng, một điều kiện 
thiết yếu bảo đảm cho Ban Chỉ đạo hoạt động có kết quả. 
Phải lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ một cách kỹ lưỡng, chặt 
chẽ; có quy chế, nội quy làm việc khoa học theo đúng yêu cầu 
đối với một Ban tham mưu, bộ máy giúp việc đắc lực của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Trước mắt, Ban phải thực hiện ngay một số công việc, 
như: Xây dựng quy chế làm việc, phối hợp giữa các thành 
viên, giữa các bộ phận; tham mưu đề xuất việc phân công 
các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình công 
tác của toàn khóa, chương trình công tác, nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban 
Nội chính Trung ương với các cơ quan tiến hành tố 
tụng... Tổ chức ngay công việc, chuẩn bị chỗ làm việc, trụ 
sở, con dấu, các điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo và 
Ban Nội chính Trung ương... 

Đối với một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
xã hội đặc biệt quan tâm, Ban Chỉ đạo cần nắm, rà soát 
lại, có kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thúc 
đẩy việc xem xét xử lý một cách khẩn trương, tích cực 
theo đúng quy định của Đảng và luật pháp của Nhà 
nước. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng có đủ điều kiện và lực lượng để triển khai công 
việc này (có lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc 
hội, Mặt trận, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm 
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toán, công an, kiểm soát, tòa án, quân đội...); vấn đề là 
tổ chức và làm như thế nào cho có hiệu quả. Cho nên 
phải xác định những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với những 
vụ việc trọng điểm, khó khăn, phức tạp, kéo dài hoặc ý 
kiến khác nhau thì cho định hướng chỉ đạo, tư tưởng 
chính trị, chứ Đảng không chỉ đạo xét xử vụ án. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, chúc các 
thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng sang năm mới có khí thế mới, quyết 
tâm mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ BA BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 17 tháng 7 năm 2013 

1. Về tình hình, kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 
tâm sáu tháng cuối năm 2013 

Trong sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội 
của đất nước có những mặt chuyển biến tích cực, tuy 
nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh 
đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Chỉ đạo đã có bước 
chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 
có hiệu lực từ ngày 01/02/2013 là tiền đề chính trị, pháp lý 
quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Với sự quan tâm của Trung ương, của các cấp ủy đảng, 
chính quyền và Nhân dân, trên cơ sở kế thừa và phát huy 
kết quả của những năm trước, công tác phòng, chống tham 
nhũng trong sáu tháng đầu năm 2013 có bước tiến mới, 
nền nếp và bài bản hơn, đạt được kết quả tích cực trên 
một số mặt, như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện 
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thể chế; thành lập, củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ 
đạo, Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của 
Ban Chỉ đạo; thành lập các ban nội chính tỉnh ủy, thành 
ủy; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền và vai trò của báo chí đối với phòng, chống 
tham nhũng. Thêm vào đó, tác động tích cực từ kết quả 
bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI kết 
hợp với việc phát hiện, khởi tố, điều tra một số vụ án lớn 
đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe rõ rệt. Những kết quả 
đó đã tạo nên hiệu ứng tích cực, nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở 
trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang là vấn đề 
nghiêm trọng, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn 
nhiều hạn chế, như: một số cấp ủy Đảng, chính quyền 
chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, 
chống tham nhũng; công tác tuyên truyền tuy có chuyển 
biến nhưng định hướng thông tin tuyên truyền chưa đạt 
kết quả như mong muốn; việc ban hành một số văn bản 
dưới luật phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng còn 
chậm; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, đôn đốc các 
khâu, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm chưa được thường 
xuyên, liên tục; tiến độ xử lý một số vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm còn 
chậm; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so 
với thực trạng tình hình tham nhũng; công tác giám định 
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tư pháp phục vụ xử lý án tham nhũng, án kinh tế có dấu 
hiệu tham nhũng còn nhiều bất cập. 

Công tác phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh 
gian nan, phức tạp và hết sức khó khăn, vẫn còn rất 
nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết, là 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2013, Ban Chỉ đạo 
thống nhất 8 nhiệm vụ nêu trong dự thảo Báo cáo, trong 
đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả các công việc 
trọng tâm sau đây: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về 
quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng theo 
Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa 
XI; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan 
trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó các cơ 
quan liên quan phối hợp với Ban Nội chính Trung ương 
sớm hoàn thành, trình Ban Bí thư ký ban hành các quy 
chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy 
Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối 
cao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hoàn thành trong quý 
IV năm 2013. 

Hai là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
tham nhũng; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án 
tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức 
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thể chế; thành lập, củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ 
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tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 08-KH/TW 
ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”. 

Ba là, chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xác minh, 
điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham 
nhũng; trong quý III, tập trung xử lý dứt điểm một số vụ 
việc, vụ án tham nhũng, kinh tế có dấu hiệu tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Bốn là, tăng cường chỉ đạo định hướng thông tin tuyên 
truyền về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý vi 
phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những 
hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về phòng, chống tham 
nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ. 

Năm là, các thành viên Ban Chỉ đạo trên từng cương 
vị công tác chủ động triển khai nhiệm vụ được Ban Chỉ 
đạo phân công, cụ thể hóa chủ trương của Ban Chỉ đạo 
thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của ngành mình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của các bộ, 
ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách. 

Sáu là, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của Ban Nội 
chính Trung ương, hoàn thành việc thành lập và đi vào 
hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong 
tháng 7/2013; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả một năm 
triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng, Nhà nước 
về công tác phòng, chống tham nhũng. 
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2. Về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 
08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 

Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính 
trị không đề cập việc kiểm tra công tác phòng, chống tham 
nhũng nói chung mà chỉ tập trung kiểm tra, giám sát việc 
thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ 
án tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng. Về cơ bản, Ban Chỉ đạo thống nhất kế 
hoạch kiểm tra, giám sát và thành lập 7 đoàn công tác do 
một số đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn 
theo đề xuất của Ban Nội chính Trung ương. Đây là công 
việc rất quan trọng, là một bước tiếp tục cụ thể hóa việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Thông qua 
đợt kiểm tra, giám sát lần này phát hiện hạn chế, yếu 
kém, vướng mắc trong hoạt động thanh tra, khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử nhằm đưa ra biện pháp khắc phục kịp 
thời để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng; củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà 
nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu ý kiến của các 
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp, bám sát 
yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 
12/3/2012 để hoàn chỉnh kế hoạch, đề cương, danh sách các 
đoàn công tác, lấy ý kiến tham gia lần cuối của các đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo trước khi trình đồng chí Trưởng 
Ban Chỉ đạo ký ban hành. 
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3. Về một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm 

Thời gian qua, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán, các cơ quan tiến hành tố tụng từ Trung ương đến địa 
phương đã có nhiều cố gắng trong phát hiện, khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử và phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham 
nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng. Tuy nhiên, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, trong đó có quan điểm của các cơ 
quan tiến hành tố tụng còn khác nhau, Luật giám định tư 
pháp chưa có nghị định hướng dẫn và một số quy định của 
pháp luật chưa đủ rõ nên tiến độ xử lý các vụ án trọng 
điểm còn chậm so với yêu cầu. Vấn đề này cần phải được 
khắc phục kịp thời. 

Ban Chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo 
nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chứ không làm thay 
công việc của các cơ quan chức năng theo quy định của 
pháp luật. Ban Chỉ đạo có quyền đôn đốc, kiểm tra, chỉ 
đạo, phối hợp các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, 
điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ, việc tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan 
tâm. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ 
đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ, việc cụ thể 
nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, 
đáp ứng yêu cầu chính trị. Theo đó, Ban Chỉ đạo thảo luận 
và thống nhất: 

- Đưa 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng và kinh tế có dấu 
hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội 
quan tâm theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương tại 
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Phiên họp này vào diện Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử 
lý dứt điểm, không để kéo dài. 

- Trong quá trình tố tụng, các thành viên Ban Chỉ đạo là 
người đứng đầu các cơ quan phải chủ động chỉ đạo xử lý dứt 
điểm theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình. Đối với 
những vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, 
trong quá trình tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng còn có 
ý kiến khác nhau về quan điểm xử lý hoặc có vướng mắc, 
Ban Chỉ đạo thống nhất phương thức xử lý theo ba cấp độ 
(mức) như sau: 

Một là, giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp 
với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao tổ chức họp liên ngành, thống nhất 
hướng xử lý. 

Hai là, trường hợp các cơ quan vẫn chưa thống nhất 
thì giao đồng chí Thường trực Ban Bí thư phụ trách công 
tác nội chính chủ trì họp liên ngành bàn hướng xử lý tiếp. 

Ba là, trường hợp vẫn tiếp tục còn những ý kiến khác 
nhau, giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đề 
xuất tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo (gồm Trưởng ban 
và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) chỉ đạo về chủ trương, 
định hướng xử lý. 

- Đối với các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm nhưng chưa rõ dấu hiệu tiêu cực, 
tham nhũng hoặc các loại án khác có tính chất nghiêm 
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3. Về một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
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Phiên họp này vào diện Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử 
lý dứt điểm, không để kéo dài. 

- Trong quá trình tố tụng, các thành viên Ban Chỉ đạo là 
người đứng đầu các cơ quan phải chủ động chỉ đạo xử lý dứt 
điểm theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình. Đối với 
những vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, 
trong quá trình tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng còn có 
ý kiến khác nhau về quan điểm xử lý hoặc có vướng mắc, 
Ban Chỉ đạo thống nhất phương thức xử lý theo ba cấp độ 
(mức) như sau: 

Một là, giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp 
với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao tổ chức họp liên ngành, thống nhất 
hướng xử lý. 

Hai là, trường hợp các cơ quan vẫn chưa thống nhất 
thì giao đồng chí Thường trực Ban Bí thư phụ trách công 
tác nội chính chủ trì họp liên ngành bàn hướng xử lý tiếp. 

Ba là, trường hợp vẫn tiếp tục còn những ý kiến khác 
nhau, giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đề 
xuất tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo (gồm Trưởng ban 
và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) chỉ đạo về chủ trương, 
định hướng xử lý. 

- Đối với các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm nhưng chưa rõ dấu hiệu tiêu cực, 
tham nhũng hoặc các loại án khác có tính chất nghiêm 



 219

trọng, phức tạp, giao Ban Nội chính Trung ương theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao chủ động tiến hành xác minh, 
nghiên cứu và tham mưu Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Giao Ban cán sự đảng Chính phủ tập trung chỉ đạo 
trong quý III năm 2013 ban hành nghị định hướng dẫn 
thi hành Luật giám định tư pháp, trong đó lưu ý quy 
định rõ danh mục giám định, thành phần tham gia hội 
đồng giám định, thời hạn giám định, thời gian tối đa 
phải cử giám định viên kể từ khi nhận được yêu cầu. 

- Giao Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ 
đạo xây dựng thông tư liên tịch thi hành một số điều của 
Bộ luật hình sự về các tội tham nhũng, kinh tế đang có 
vướng mắc, nhất là một số hành vi mới phát sinh trong 
các quan hệ kinh tế, xã hội hiện nay mà điều luật trước 
đây chưa quy định cụ thể dẫn đến chưa thống nhất trong 
cách hiểu và áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng. 

- Trong tình hình hiện nay, để tăng cường tác dụng 
răn đe và xét thấy cần thiết phải nâng cao hơn nữa hiệu 
quả công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo 
yêu cầu: 

+ Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo 
nghiên cứu, quy định tiêu chí được hưởng án treo theo 
hướng siết chặt điều kiện cho hưởng án treo với các bị cáo 
phạm tội tham nhũng (căn cứ Điều 60 Bộ luật hình sự); 

+ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, 
quy định tiêu chí xét đặc xá theo hướng siết chặt điều 
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kiện đề nghị đặc xá đối với các phạm nhân phạm tội 
tham nhũng nghiêm trọng (căn cứ Điều 10 Luật đặc xá); 

+ Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ 
đạo nghiên cứu, quy định việc áp dụng biện pháp tạm 
giam đối với các bị can, bị cáo phạm tội tham nhũng cho 
đến khi xét xử xong vụ án; trừ các trường hợp được quy 
định tại Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ TƯ BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 25 tháng 12 năm 2013 

1. Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2013 của 
Ban Chỉ đạo 

Bối cảnh, tình hình năm 2013 có nhiều thuận lợi với 
những chuyển biến tốt về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại nhưng cũng còn không ít khó khăn, 
thách thức. Trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, các 
cơ quan, tổ chức đều có nhiều cố gắng, quyết tâm cao, tuy 
nhiên công tác phòng, chống tham nhũng vẫn là một 
trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay. 
Thực tế, Ban Chỉ đạo được tổ chức lại theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI chính thức hoạt động 
từ tháng 02/2013; Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội 
chính các tỉnh ủy, thành ủy cũng vừa được tái lập; hoạt 
động của Ban Chỉ đạo năm 2013 ngay từ đầu đã chịu sức 
ép lớn, Nhân dân đòi hỏi, mong muốn và kỳ vọng nhiều. 

Nhìn một cách tổng quát, sau hơn 10 tháng hoạt 
động, có thể khẳng định tập thể Ban Chỉ đạo cũng như 
từng thành viên đã hết sức cố gắng, tâm huyết, làm việc 
với tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiêm túc. Ban Chỉ 
đạo đã tổ chức được 4 phiên họp toàn thể, 2 phiên họp 
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của Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai kịp 
thời nhiều hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

Một mặt, Ban Chỉ đạo đã triển khai khá toàn diện các 
mặt công tác như: xây dựng Quy chế làm việc, Chương 
trình công tác năm 2013, phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Nội 
chính Trung ương với tư cách là Cơ quan Thường trực của 
Ban Chỉ đạo; phối hợp, chỉ đạo lập 63 Ban Nội chính tỉnh 
ủy, thành ủy; tổ chức 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát; 
chú trọng chỉ đạo cả phòng và chống, cả xây dựng văn bản 
và tổ chức thực hiện, chỉ đạo từ những công việc chung cho 
đến việc xem xét, cho chủ trương xử lý những công việc cụ 
thể nhằm đôn đốc, thúc đẩy việc điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án lớn, phức tạp, nghiêm trọng. 

Mặt khác, Ban Chỉ đạo cũng lãnh đạo, chỉ đạo có trọng 
tâm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ, xử lý hài hòa 
các mối quan hệ, không buông lỏng lãnh đạo nhưng cũng 
không bao biện, làm thay, không can thiệp vào công việc 
của các cơ quan chức năng, nhất là trong quá trình xử lý 
các vụ án, vụ việc; lựa chọn những khâu yếu, những việc 
khó khăn, vướng mắc nhất trong công tác phòng, chống 
tham nhũng để đột phá, để khắc phục, chỉ đạo tháo gỡ, 
như: công tác hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham 
nhũng; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp; công tác giám định tư 
pháp; vấn đề áp dụng án treo đối với tội phạm tham 
nhũng; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
phòng, chống tham nhũng. Đây có thể được coi là bài học 



 221

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ TƯ BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 25 tháng 12 năm 2013 

1. Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2013 của 
Ban Chỉ đạo 

Bối cảnh, tình hình năm 2013 có nhiều thuận lợi với 
những chuyển biến tốt về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại nhưng cũng còn không ít khó khăn, 
thách thức. Trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, các 
cơ quan, tổ chức đều có nhiều cố gắng, quyết tâm cao, tuy 
nhiên công tác phòng, chống tham nhũng vẫn là một 
trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay. 
Thực tế, Ban Chỉ đạo được tổ chức lại theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI chính thức hoạt động 
từ tháng 02/2013; Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội 
chính các tỉnh ủy, thành ủy cũng vừa được tái lập; hoạt 
động của Ban Chỉ đạo năm 2013 ngay từ đầu đã chịu sức 
ép lớn, Nhân dân đòi hỏi, mong muốn và kỳ vọng nhiều. 

Nhìn một cách tổng quát, sau hơn 10 tháng hoạt 
động, có thể khẳng định tập thể Ban Chỉ đạo cũng như 
từng thành viên đã hết sức cố gắng, tâm huyết, làm việc 
với tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiêm túc. Ban Chỉ 
đạo đã tổ chức được 4 phiên họp toàn thể, 2 phiên họp 

 222

của Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai kịp 
thời nhiều hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

Một mặt, Ban Chỉ đạo đã triển khai khá toàn diện các 
mặt công tác như: xây dựng Quy chế làm việc, Chương 
trình công tác năm 2013, phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Nội 
chính Trung ương với tư cách là Cơ quan Thường trực của 
Ban Chỉ đạo; phối hợp, chỉ đạo lập 63 Ban Nội chính tỉnh 
ủy, thành ủy; tổ chức 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát; 
chú trọng chỉ đạo cả phòng và chống, cả xây dựng văn bản 
và tổ chức thực hiện, chỉ đạo từ những công việc chung cho 
đến việc xem xét, cho chủ trương xử lý những công việc cụ 
thể nhằm đôn đốc, thúc đẩy việc điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án lớn, phức tạp, nghiêm trọng. 

Mặt khác, Ban Chỉ đạo cũng lãnh đạo, chỉ đạo có trọng 
tâm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ, xử lý hài hòa 
các mối quan hệ, không buông lỏng lãnh đạo nhưng cũng 
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của các cơ quan chức năng, nhất là trong quá trình xử lý 
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kinh nghiệm ban đầu rút ra từ hoạt động của Ban Chỉ 
đạo, cần được tiếp tục phát huy. 

Trong toàn bộ kết quả hoạt động năm 2013 của Ban 
Chỉ đạo, nổi bật lên 2 việc được dư luận xã hội quan tâm, 
đánh giá cao, đó là việc thành lập 7 đoàn công tác kiểm 
tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và đặc biệt việc lựa 
chọn 2 vụ việc, 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc 
để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm, nghiêm minh 
theo đúng quy định của pháp luật đã có những chuyển 
biến rõ nét trong một thời gian ngắn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2013 hoạt động 
của Ban Chỉ đạo cũng còn một số hạn chế cần khắc phục, 
trong đó một số thành viên Ban Chỉ đạo do kiêm nhiệm và 
phải dành nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ của ngành, 
lĩnh vực mình quản lý, phụ trách nên chưa dành đủ thời 
gian cần thiết để chỉ đạo công tác phòng, chống tham 
nhũng ở các địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng; công tác tháo gỡ khó khăn về 
giám định tư pháp trong những lĩnh vực phục vụ điều tra, 
truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng. 

2. Về kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra 
các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án tham nhũng theo Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ 
Chính trị 

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, 
Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW và 
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Quyết định thành lập 7 đoàn công tác do một số đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc với một 
số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để kiểm tra, 
giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra các vụ việc, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp; trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 70 
cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Các đoàn công tác đã có nhiều cố gắng trong triển 
khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghiêm túc, tích cực, 
hiệu quả; hoàn thành đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Kết 
quả kiểm tra, giám sát được dư luận xã hội đồng tình và 
đánh giá cao, bước đầu có tác dụng tốt. Qua kiểm tra, 
giám sát, Ban Chỉ đạo nắm được rõ hơn thực trạng tình 
hình công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; đôn đốc, 
thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức rõ hơn, đầy 
đủ hơn về trách nhiệm của mình; thấy được những ưu 
điểm cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng; kiến nghị với Bộ Chính trị, các 
cơ quan chức năng những giải pháp nâng cao hơn nữa 
hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Đặc biệt, 
qua kiểm tra, giám sát, các cơ quan chức năng tìm ra cơ 
chế phối hợp công tác tốt hơn. Có thể khẳng định việc 
thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ban 
Chỉ đạo là chủ trương đúng đắn, cần thiết, có tác dụng 
tốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phòng, chống tham 
nhũng trong tình hình hiện nay. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát của 7 
đoàn công tác và Báo cáo tự kiểm tra của Đảng ủy Công an 
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Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán 
sự đảng Thanh tra Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy 
trực thuộc Trung ương, Ban Nội chính Trung ương - cơ 
quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ trì xây dựng 
Báo cáo của Ban Chỉ đạo về kết quả kiểm tra, giám sát; 
ngày 15/11/2013, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp cho 
ý kiến bước đầu; tại Phiên họp này, các đồng chí thành 
viên Ban Chỉ đạo nhất trí cao, có nhiều ý kiến đóng góp 
rất xác đáng. Giao Ban Nội chính Trung ương nghiên 
cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo 
Báo cáo, trình Bộ Chính trị. 

3. Về việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban 
Nội chính Trung ương và các cơ quan tiến hành tố tụng 
trong việc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong thời gian ngắn, các cơ quan tiến 
hành tố tụng đã đưa ra xét xử 3 vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp với các mức án đủ nghiêm, có tác dụng giáo 
dục, răn đe và phòng ngừa tham nhũng; được dư luận xã hội 
đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đối với những vụ án, vụ 
việc còn lại, yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật cần tiếp 
tục khẩn trương điều tra làm rõ, thấy đúng là phải làm và 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
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Đối với những vụ việc, vụ án tham nhũng còn có khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, giao đồng 
chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng 
Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các 
đồng chí: Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng 
Bộ Công an; Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao; Bí thư Ban cán sự đảng, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và người đứng đầu các 
cấp ủy, các cơ quan chức năng để bàn bạc, chỉ đạo tháo gỡ 
kịp thời. Trường hợp chưa có sự thống nhất, còn có ý kiến 
khác nhau giữa các cơ quan thì báo cáo đồng chí Thường 
trực Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo xử lý. Nếu tiếp tục còn 
ý kiến khác nhau thì báo cáo tập thể Thường trực Ban 
Chỉ đạo cho ý kiến xử lý. Và cuối cùng, trường hợp đưa ra 
Ban Chỉ đạo mà vẫn chưa giải quyết được thì báo cáo Bộ 
Chính trị. Ban Chỉ đạo không làm thay cơ quan chức 
năng nhưng sẽ chỉ đạo với tinh thần là quyết tâm xử lý 
dứt điểm vụ việc, đúng sai rõ ràng, không để tồn đọng, 
kéo dài gây dư luận không tốt. 

Về nội dung đề xuất bổ sung một số vụ án, vụ việc 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo; và diện Ban Nội chính Trung ương theo 
dõi, đôn đốc: Ban Chỉ đạo cơ bản đồng ý danh sách do Ban 
Nội chính Trung ương trình tại Phiên họp này. Giao Ban 
Nội chính Trung ương rà soát kỹ lại danh sách các vụ việc, 
vụ án, bảo đảm số liệu chính xác. Lưu ý trong khi rà soát, 
nếu xét thấy vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng là 
đưa vào diện Ban Chỉ đạo - cơ quan thường trực của 
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Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, không nhất thiết đến 
khi kết luận có tham nhũng rồi mới đưa vào danh sách. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 
năm 2014 

Năm 2013, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã giải quyết 
một khối lượng công việc không nhỏ, đạt được hiệu quả 
tốt, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm quý. Đó là kết 
quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể các thành viên Ban 
Chỉ đạo, tuy nhiên Ban Chỉ đạo không được chủ quan. 
Ban Chỉ đạo phải luôn xác định và quán triệt công tác 
phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh gian nan, 
phức tạp và hết sức khó khăn, vẫn còn rất nhiều việc phải 
làm, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết, là nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác 
phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị nhưng trách nhiệm của Ban Chỉ đạo là rất lớn. 

Trên quan điểm đó, yêu cầu chung đối với hoạt động 
của Ban Chỉ đạo trong năm 2014 là phải tiếp tục triển 
khai tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để tạo 
chuyển biến rõ rệt và tốt hơn năm 2013. Theo đó, Ban Chỉ 
đạo cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ công tác 
năm 2014 nêu trong dự thảo Báo cáo, trong đó cần tập 
trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phòng, chống 
tham nhũng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, 
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ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI và Hiến pháp năm 2013; nhất 
là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên 
quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho phù hợp 
với Hiến pháp mới. 

Hai là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, 
chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”, với việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý 
nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, 
vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban 
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Bốn là, tiếp tục tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra, 
giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ việc, vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 08-KH/TW của 
Bộ Chính trị tại một số ngành, địa phương. Tiến hành có 
trọng tâm, trọng điểm; thời gian tổ chức các đoàn kiểm 
tra, giám sát khoảng tháng 7, tháng 8/2014. Giao Ban Nội 
chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất kế hoạch cụ thể với 
Ban Chỉ đạo.  

Năm là, đồng ý về nguyên tắc giao Ban Nội chính 
Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cơ quan Thanh tra, 
giám sát Ngân hàng Nhà nước tiến hành rà soát, nắm 
tình hình hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa và hạn chế 
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phát sinh tiêu cực, tham nhũng tại một số Ngân hàng 
thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần.  

Sáu là, quan tâm chỉ đạo tăng cường các hoạt động 
hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, nhất là 
trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự song phương 
với các quốc gia có liên quan nhiều với Việt Nam. 

Bảy là, tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống 
tham nhũng ở các địa phương. Giao Ban Nội chính Trung 
ương tiếp tục hướng dẫn theo ngành dọc. Yêu cầu cấp ủy 
địa phương, đồng chí Bí thư cấp ủy địa phương phải trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng 
tại địa phương mình. 

Tám là, Ban Nội chính Trung ương tham mưu, đề 
xuất kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác 
phòng, chống tham nhũng trong năm 2014. 

Muốn thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm 
nêu trên, hoạt động của từng thành viên Ban Chỉ đạo 
đóng vai trò hết sức quan trọng và mang tính quyết định. 
Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động hơn nữa trong 
việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc trên lĩnh vực được phân 
công phụ trách, đặc biệt phải phát huy vai trò của Cơ 
quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo hoan 
nghênh, ghi nhận những cố gắng của Ban Nội chính 
Trung ương trong năm 2013 vừa qua, mặc dù mới được 
tái lập nhưng đã chủ động làm quyết liệt, đề xuất rất 
nhiều việc cụ thể, thiết thực với Ban Chỉ đạo. Năm 2014 
và những năm tiếp theo, với tư cách là Cơ quan Thường 
trực của Ban Chỉ đạo, đề nghị Ban Nội chính Trung ương 
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tiếp tục mạnh dạn đề xuất, tham mưu. Những vấn đề gì 
thuộc về thẩm quyền của Ban Nội chính Trung ương thì 
chủ động thực hiện, các cơ quan liên quan phải có trách 
nhiệm phối hợp tốt, giữ vững nguyên tắc là những gì đã 
thống nhất thì thực hiện đúng, nếu có thay đổi thì phải 
thông báo lại để biết, phối hợp xử lý. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ NĂM BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 09 tháng 7 năm 2014 

1. Về tình hình, kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng sáu tháng đầu năm 2014   

Sáu tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội 
nước ta đã có chuyển biến theo hướng tích cực; tuy nhiên, 
vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Bên 
cạnh đó, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong 
vùng biển của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của dư 
luận trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, phát huy 
những kết quả đã đạt được của năm 2013, công tác phòng, 
chống tham nhũng nói chung và hoạt động của Ban Chỉ 
đạo nói riêng đã đạt được một số kết quả khá rõ nét, nổi 
bật là: 

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương chuẩn bị và tổ 
chức thành công Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết 
quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu năm 2013 
đến tháng 5/2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công 
tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Ngay sau 
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Hội nghị, Báo cáo và Kết luận Hội nghị đã được gửi đến 
các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền để tổ chức thực 
hiện. Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng có tác dụng tốt; góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tạo khí thế mới 
trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành, 
địa phương; được dư luận trong và ngoài nước đánh giá 
tích cực; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà 
nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Thứ hai, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo. Trong sáu tháng đầu năm 2014, Tòa án đã 
đưa ra xét xử sơ thẩm ba vụ án, xét xử phúc thẩm hai vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp với mức án đủ 
nghiêm, có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; 
tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với 
quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống 
tham nhũng. Việc xét xử được thực hiện theo đúng tinh 
thần cải cách tư pháp, có tranh tụng dân chủ; Hội đồng 
xét xử kết án dựa trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai 
tại phiên tòa. 

Thứ ba, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực 
hiện. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ NĂM BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 09 tháng 7 năm 2014 

1. Về tình hình, kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng sáu tháng đầu năm 2014   

Sáu tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội 
nước ta đã có chuyển biến theo hướng tích cực; tuy nhiên, 
vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Bên 
cạnh đó, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong 
vùng biển của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của dư 
luận trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, phát huy 
những kết quả đã đạt được của năm 2013, công tác phòng, 
chống tham nhũng nói chung và hoạt động của Ban Chỉ 
đạo nói riêng đã đạt được một số kết quả khá rõ nét, nổi 
bật là: 

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương chuẩn bị và tổ 
chức thành công Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết 
quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu năm 2013 
đến tháng 5/2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công 
tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Ngay sau 
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Hội nghị, Báo cáo và Kết luận Hội nghị đã được gửi đến 
các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền để tổ chức thực 
hiện. Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng có tác dụng tốt; góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tạo khí thế mới 
trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành, 
địa phương; được dư luận trong và ngoài nước đánh giá 
tích cực; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà 
nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Thứ hai, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo. Trong sáu tháng đầu năm 2014, Tòa án đã 
đưa ra xét xử sơ thẩm ba vụ án, xét xử phúc thẩm hai vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp với mức án đủ 
nghiêm, có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; 
tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với 
quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống 
tham nhũng. Việc xét xử được thực hiện theo đúng tinh 
thần cải cách tư pháp, có tranh tụng dân chủ; Hội đồng 
xét xử kết án dựa trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai 
tại phiên tòa. 

Thứ ba, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực 
hiện. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 
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kê khai tài sản; Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 đã thông 
qua hoặc cho ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng, 
liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, như: 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức 
Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật Công an nhân 
dân (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật kinh 
doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải 
quan (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật doanh 
nghiệp (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật 
đầu tư (sửa đổi), v.v.. Trong chương trình xây dựng luật 
sắp tới, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số luật quan 
trọng như: Luật phòng, chống tham nhũng, Bộ luật hình 
sự, Bộ luật tố tụng hình sự, v.v.. Chính phủ và các bộ, 
ngành Trung ương cũng đã ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thiết thực phòng 
ngừa tham nhũng. 

Thứ tư, có sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan chức 
năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng; qua phối hợp đã phát huy được vai trò, thế mạnh 
của mỗi cơ quan, tránh lẫn lộn hay chồng chéo nhiệm vụ. 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã 
có cơ chế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, 
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan 
chức năng trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng; cơ chế này vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 
vừa tuân thủ các quy định của pháp luật; đề nghị các cơ 
quan tiếp tục thực hiện. Ban Chỉ đạo không bao biện, 
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làm thay các cơ quan chức năng; nhưng sự chỉ đạo việc 
phối hợp của Ban Chỉ đạo qua thực tế chứng minh đã có 
tác dụng tốt, giúp đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, 
kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Thứ năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục được 
duy trì và đẩy mạnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Chỉ 
đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Các 
đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo - 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp thường xuyên trong 
việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có khó 
khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ 
quan tiến hành tố tụng. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ 
đạo khác cũng đã quan tâm, có nhiều cố gắng thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh 
vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; triển khai các 
nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công tác 
trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo; đề xuất, đóng góp 
nhiều nội dung, ý kiến quan trọng để thực hiện hiệu quả 
chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều cố gắng thực 
hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; 
chủ động đề xuất công việc, tham mưu xây dựng, tổ chức 
triển khai thực hiện chương trình kế hoạch, công tác của 
Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải 
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kê khai tài sản; Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 đã thông 
qua hoặc cho ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng, 
liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, như: 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức 
Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật Công an nhân 
dân (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật kinh 
doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải 
quan (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật doanh 
nghiệp (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật 
đầu tư (sửa đổi), v.v.. Trong chương trình xây dựng luật 
sắp tới, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số luật quan 
trọng như: Luật phòng, chống tham nhũng, Bộ luật hình 
sự, Bộ luật tố tụng hình sự, v.v.. Chính phủ và các bộ, 
ngành Trung ương cũng đã ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thiết thực phòng 
ngừa tham nhũng. 

Thứ tư, có sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan chức 
năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng; qua phối hợp đã phát huy được vai trò, thế mạnh 
của mỗi cơ quan, tránh lẫn lộn hay chồng chéo nhiệm vụ. 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã 
có cơ chế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, 
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan 
chức năng trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng; cơ chế này vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 
vừa tuân thủ các quy định của pháp luật; đề nghị các cơ 
quan tiếp tục thực hiện. Ban Chỉ đạo không bao biện, 
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làm thay các cơ quan chức năng; nhưng sự chỉ đạo việc 
phối hợp của Ban Chỉ đạo qua thực tế chứng minh đã có 
tác dụng tốt, giúp đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, 
kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Thứ năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục được 
duy trì và đẩy mạnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Chỉ 
đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Các 
đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo - 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp thường xuyên trong 
việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có khó 
khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ 
quan tiến hành tố tụng. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ 
đạo khác cũng đã quan tâm, có nhiều cố gắng thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh 
vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; triển khai các 
nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công tác 
trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo; đề xuất, đóng góp 
nhiều nội dung, ý kiến quan trọng để thực hiện hiệu quả 
chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều cố gắng thực 
hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; 
chủ động đề xuất công việc, tham mưu xây dựng, tổ chức 
triển khai thực hiện chương trình kế hoạch, công tác của 
Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải 
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quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, 
chống tham nhũng cũng như hoạt động của Ban Chỉ đạo 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Các 
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động chưa đều tay; 
việc xây dựng, hoàn thiện thể chế vẫn còn chậm; phối hợp 
trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống 
tham nhũng có lúc chưa tốt. 

2. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối 
năm 2014 

Trong sáu tháng cuối năm 2014, cần tiếp tục thực hiện 
các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 
2014 của Ban Chỉ đạo; 8 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong 
Báo cáo số 88-BC/BCĐTW ngày 10/7/2014 của Ban Chỉ 
đạo “Những nội dung cơ bản về tình hình, kết quả công tác 
phòng, chống tham nhũng sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ 
sáu tháng cuối năm 2014”. Chú trọng một số vấn đề sau: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, 
gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người 
đứng đầu phải xác định công tác phòng, chống tham 
nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, khó khăn, 
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phức tạp, nhưng hết sức quan trọng. Chúng ta phải kiên 
quyết, kiên trì và làm ngày càng bài bản, nhuần nhuyễn 
hơn. Phải thấy rõ tính quan trọng và trách nhiệm trực 
tiếp của Ban Chỉ đạo, của các cấp ủy và các cơ quan chức 
năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Sau Hội 
nghị toàn quốc, yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc 
Trung ương phải ý thức rõ trách nhiệm trong công tác 
phòng, chống tham nhũng tại địa phương mình theo đúng 
Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung 
ương 5 khóa XI “Tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công 
tác phòng, chống tham nhũng”. 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội nhằm 
phòng ngừa tham nhũng và các quy định phục vụ cho việc 
phát hiện, xử lý tham nhũng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
văn bản pháp luật liên quan tới công tác phòng, chống 
tham nhũng cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 
hiện nay. 

Bốn là, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch 
kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp tại một số địa phương theo Kế hoạch số 08-KH/TW 
ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị. Qua công tác kiểm tra, 
giám sát giúp thấy rõ những kết quả đạt được cũng như 
những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thanh tra 
vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng để có biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu 
quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 
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quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
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Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn công tác do 4 đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm 
tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp tại 8 địa phương: Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bạc Liêu. 

Năm là, Ban Chỉ đạo phân công các đồng chí thành 
viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 
chống tham nhũng tại một số cơ quan ở Trung ương. Qua 
công tác kiểm tra, đôn đốc để nắm tình hình, kết quả 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, 
chống tham nhũng, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
trong công tác phòng, chống tham nhũng và nguyên 
nhân để có biện pháp khắc phục. Ban Chỉ đạo phân công 
7 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc 
công tác phòng, chống tham nhũng tại 7 cơ quan ở Trung 
ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc 
phòng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Sáu là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 
công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử 
lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành 
chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng; 
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý 
các vụ việc, vụ án tham nhũng. 
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Ban Chỉ đạo thống nhất các đề xuất của Ban Nội 
chính Trung ương nêu trong Báo cáo số 70b-BC/BNCTW 
ngày 02/7/2014 về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó 
khăn, vướng mắc của 12 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 
thống nhất bổ sung hai vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.     

Bảy là, tiếp tục đổi mới phương thức, phong cách làm 
việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và các 
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo tinh thần kiên 
quyết, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường phối hợp 
giữa các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là phối 
hợp trong chỉ đạo công tác tuyên truyền, giám định tư 
pháp, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ việc, vụ án tham nhũng. Đề nghị từng đồng chí thành 
viên Ban Chỉ đạo theo trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực 
được phân công theo dõi, phụ trách phải chủ động phối 
hợp và đề xuất với Ban Chỉ đạo các giải pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu 
quả công tác phòng, chống tham nhũng; không được để 
trùng xuống hoặc ách tắc ở một khâu nào. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ SÁU BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 29 tháng 12 năm 2014 

1. Về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
năm 2014 

Trong năm 2014, với sự quyết tâm và nỗ lực của 
Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, công tác 
phòng, chống tham nhũng được triển khai tích cực trên 
một số mặt: Xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã 
hội để phòng ngừa tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục 
về phòng, chống tham nhũng; thực hiện một số giải 
pháp phòng ngừa tham nhũng; cải cách hành chính, 
vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, báo chí và 
Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng. Các cơ 
quan chức năng đã tích cực, chủ động, kiên quyết hơn 
trong phát hiện, xử lý tham nhũng; tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp được đẩy nhanh hơn; việc áp dụng hình phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo, 
đình chỉ vụ án, bị can giảm nhiều so với năm 2013; một 
số vụ án lớn được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh 
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theo quy định của pháp luật đã tạo sức mạnh răn đe và 
phòng ngừa chung. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, 
chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế trong việc 
khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, 
pháp luật; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình 
thức, hiệu quả thấp; kết quả phát hiện, xử lý tham 
nhũng chưa tương xứng với tình hình; tỷ lệ thu hồi tài 
sản tham nhũng thấp; vai trò, trách nhiệm của một số 
cấp ủy, tổ chức đảng, tính gương mẫu của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham 
nhũng chưa cao; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng nhiều lúc chưa chặt chẽ, v.v.. 

2. Về kết quả hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo 

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của năm 
2013, trong năm 2014, Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố 
gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt 
được những kết quả tích cực trên các mặt công tác: 

Một là, Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công Hội nghị 
toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (ngày 
05/5/2014) để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ 
công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tiếp 
theo. Việc tổ chức Hội nghị đã có tác dụng nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, 
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theo quy định của pháp luật đã tạo sức mạnh răn đe và 
phòng ngừa chung. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, 
chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế trong việc 
khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, 
pháp luật; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình 
thức, hiệu quả thấp; kết quả phát hiện, xử lý tham 
nhũng chưa tương xứng với tình hình; tỷ lệ thu hồi tài 
sản tham nhũng thấp; vai trò, trách nhiệm của một số 
cấp ủy, tổ chức đảng, tính gương mẫu của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham 
nhũng chưa cao; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng nhiều lúc chưa chặt chẽ, v.v.. 

2. Về kết quả hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo 

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của năm 
2013, trong năm 2014, Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố 
gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt 
được những kết quả tích cực trên các mặt công tác: 

Một là, Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công Hội nghị 
toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (ngày 
05/5/2014) để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ 
công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tiếp 
theo. Việc tổ chức Hội nghị đã có tác dụng nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, 
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chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống tham nhũng; tạo khí thế mới trong 
công tác phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành, địa 
phương; được dư luận đánh giá tích cực; thể hiện rõ quyết 
tâm chính trị của Đảng, Nhà nước; vai trò, trách nhiệm 
của Ban Chỉ đạo với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Hai là, thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 
12/3/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đã thành lập 4 
đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp tại 8 địa phương. Qua đó giúp 
Ban Chỉ đạo nắm rõ hơn tình hình và những hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng để yêu 
cầu khắc phục; kiến nghị xử lý đối với một số vụ việc, vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan 
tâm. Việc Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phát 
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có tác dụng 
nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý 
tham nhũng; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. 

Ba là, Ban Chỉ đạo đã phân công các thành viên trực 
tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng tại 7 bộ, ngành Trung ương. Qua đó, giúp Ban 
Chỉ đạo nắm bắt rõ hơn tình hình và những khó khăn, 
vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ 
chức đảng với công tác phòng, chống tham nhũng; việc 
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tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Việc 
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng 
của Ban Chỉ đạo đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị và người đứng đầu ý thức rõ hơn trách 
nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; nắm rõ hơn các 
quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa trong 
nội bộ, cũng như trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của các bộ, ngành Trung ương. 

Bốn là, Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ 
việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Với sự quyết 
tâm của Ban Chỉ đạo và nỗ lực, cố gắng của các cơ quan 
tiến hành tố tụng nên tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được đẩy 
nhanh hơn. Một số vụ án được mở rộng điều tra cả về 
hành vi, đối tượng và đưa ra xét xử nghiêm minh theo 
quy định của pháp luật. Từ 16 vụ án thuộc diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo, cơ quan điều tra đã khởi tố mới một 
số vụ án, nâng tổng số các vụ án được khởi tố, điều tra 
lên 21 vụ án. Trong năm 2014, Tòa án đã đưa ra xét xử 
sơ thẩm 5 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, với các hình 
phạt đủ nghiêm, có sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa 
chung. Việc Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý 
nghiêm minh một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
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chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống tham nhũng; tạo khí thế mới trong 
công tác phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành, địa 
phương; được dư luận đánh giá tích cực; thể hiện rõ quyết 
tâm chính trị của Đảng, Nhà nước; vai trò, trách nhiệm 
của Ban Chỉ đạo với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Hai là, thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 
12/3/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đã thành lập 4 
đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp tại 8 địa phương. Qua đó giúp 
Ban Chỉ đạo nắm rõ hơn tình hình và những hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng để yêu 
cầu khắc phục; kiến nghị xử lý đối với một số vụ việc, vụ 
án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan 
tâm. Việc Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phát 
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có tác dụng 
nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý 
tham nhũng; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. 

Ba là, Ban Chỉ đạo đã phân công các thành viên trực 
tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng tại 7 bộ, ngành Trung ương. Qua đó, giúp Ban 
Chỉ đạo nắm bắt rõ hơn tình hình và những khó khăn, 
vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ 
chức đảng với công tác phòng, chống tham nhũng; việc 
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tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Việc 
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng 
của Ban Chỉ đạo đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị và người đứng đầu ý thức rõ hơn trách 
nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; nắm rõ hơn các 
quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa trong 
nội bộ, cũng như trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của các bộ, ngành Trung ương. 

Bốn là, Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ 
việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Với sự quyết 
tâm của Ban Chỉ đạo và nỗ lực, cố gắng của các cơ quan 
tiến hành tố tụng nên tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được đẩy 
nhanh hơn. Một số vụ án được mở rộng điều tra cả về 
hành vi, đối tượng và đưa ra xét xử nghiêm minh theo 
quy định của pháp luật. Từ 16 vụ án thuộc diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo, cơ quan điều tra đã khởi tố mới một 
số vụ án, nâng tổng số các vụ án được khởi tố, điều tra 
lên 21 vụ án. Trong năm 2014, Tòa án đã đưa ra xét xử 
sơ thẩm 5 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, với các hình 
phạt đủ nghiêm, có sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa 
chung. Việc Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý 
nghiêm minh một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
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trọng, phức tạp được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ; 
có tác động tích cực đến công tác phát hiện, xử lý tham 
nhũng ở nhiều địa phương. 

Năm là, các hoạt động trong năm 2014 của Ban Chỉ 
đạo có tính bao quát, toàn diện hơn. Hầu hết những nội 
dung quan trọng trong Chương trình công tác trọng tâm 
năm 2014 của Ban Chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc 
và hoàn thành theo kế hoạch. Một số khâu yếu trong phát 
hiện, xử lý hành vi tham nhũng trước đây sau khi được 
Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo đã có những chuyển biến rõ 
rệt. Phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và các đồng 
chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục được rút kinh nghiệm 
và hoàn thiện. Ban Chỉ đạo đã thực hiện đúng nguyên tắc, 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không bao 
biện làm thay các cơ quan chức năng; tạo điều kiện cho các 
cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm vụ theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo, điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thông qua 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực 
do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; quan tâm phối hợp 
trong chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp; tích cực, chủ động trong thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý 
tham nhũng và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng. 
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Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố 
gắng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, 
phục vụ hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo; rà soát, 
nắm tình hình hoạt động tín dụng tại một số Ngân hàng 
thương mại có vốn nhà nước; tổng kết một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
qua 30 năm đổi mới; tham mưu, trình Ban Bí thư ban 
hành 4 quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng; 
thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ 
việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc 
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, v.v.. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động trong năm 2014 của Ban Chỉ đạo vẫn còn một số 
hạn chế cần phải khắc phục, như trong Báo cáo đã nêu. 

3. Về nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 

Năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; là năm diễn ra nhiều sự 
kiện quan trọng của đất nước; cũng là năm tổ chức đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng. Do vậy, công tác phòng, chống tham 
nhũng nói chung và các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 
năm 2015 bên cạnh việc kế thừa, phát huy kết quả đã đạt 
được của năm 2014, phải đồng thời góp phần hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; 
tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện 
quan trọng của đất nước. Với yêu cầu đó, trong năm 2015, 
Ban Chỉ đạo cần thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ được nêu 
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trọng, phức tạp được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ; 
có tác động tích cực đến công tác phát hiện, xử lý tham 
nhũng ở nhiều địa phương. 

Năm là, các hoạt động trong năm 2014 của Ban Chỉ 
đạo có tính bao quát, toàn diện hơn. Hầu hết những nội 
dung quan trọng trong Chương trình công tác trọng tâm 
năm 2014 của Ban Chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc 
và hoàn thành theo kế hoạch. Một số khâu yếu trong phát 
hiện, xử lý hành vi tham nhũng trước đây sau khi được 
Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo đã có những chuyển biến rõ 
rệt. Phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và các đồng 
chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục được rút kinh nghiệm 
và hoàn thiện. Ban Chỉ đạo đã thực hiện đúng nguyên tắc, 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không bao 
biện làm thay các cơ quan chức năng; tạo điều kiện cho các 
cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm vụ theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo, điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thông qua 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực 
do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; quan tâm phối hợp 
trong chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp; tích cực, chủ động trong thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý 
tham nhũng và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng. 
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Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố 
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trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2015. Trong 
đó, cần chú trọng các nhiệm vụ sau: 

Một là, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên 
cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý 
kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng. Đề nghị Ban 
cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật phòng, chống tham nhũng, làm cơ sở cho việc 
hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng thời 
gian tới. Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng Đề 
án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong 
tình hình hiện nay”, trình Ban Chỉ đạo. 

Hai là, Ban Chỉ đạo tiếp tục thành lập các đoàn 
kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ 
án tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương theo 
Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị. Giao Ban Nội 
chính Trung ương chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị 
nội dung, tổ chức phục vụ các đoàn công tác kiểm tra, 
giám sát của Ban Chỉ đạo; tiến hành kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công 
tác kiểm tra, giám sát trong các năm 2013 và 2014 tại 
một số địa phương, bộ, ngành; báo cáo kết quả với Ban 
Chỉ đạo. 

Ba là, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ 
động, tích cực thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác 
phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương 
được phân công theo dõi, phụ trách. Giao Ban Nội chính 
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Trung ương chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội 
dung, tổ chức phục vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc; tiến hành kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn 
kiểm tra; đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng 
trong năm 2014 tại một số bộ, ngành; báo cáo kết quả với 
Ban Chỉ đạo. 

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng 
cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu 
hồi tài sản tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp 
công tác giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý 
tham nhũng đã được ban hành. Tiếp tục đẩy nhanh tiến 
độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp; quá trình thực hiện nếu có khó 
khăn, vướng mắc, chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan 
chức năng thì cần tuân thủ các bước xử lý theo Kết luận 
Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. 

Năm là, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc 
Trung ương: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt 
điểm, theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc, vụ 
án tham nhũng xảy ra tại địa phương và những vụ việc, 
vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo đề nghị tỉnh ủy, thành ủy 
chỉ đạo xử lý; giao cho Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy 
chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra và các cơ quan 
chức năng của tỉnh rà soát tổng thể các cuộc thanh tra 
kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến năm 2014 để xem xét, 
chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng 
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đến cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Sáu là, quan tâm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội 
đảng các cấp (nội dung về công tác phòng, chống tham 
nhũng); công tác phòng, chống tham nhũng phải góp 
phần khắc phục những tiêu cực, hạn chế trong Đảng; 
kiên quyết không để các trường hợp đảng viên có liên 
quan đến tham nhũng tham gia cấp ủy khóa mới. Chỉ 
đạo các cơ quan chức năng quan tâm tiếp nhận, xử lý, 
giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh tham nhũng có 
liên quan đến nhân sự dự kiến được giới thiệu để bầu vào 
cấp ủy các cấp. 

Bảy là, khoảng sáu tháng một lần, Thường trực Ban 
Chỉ đạo sẽ lựa chọn và làm việc với một số cơ quan như: 
Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và một số tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng, chống tham 
nhũng. Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan có liên quan chuẩn bị kế hoạch, nội dung 
phục vụ các buổi làm việc nói trên của Thường trực Ban 
Chỉ đạo. 

Tám là, có cơ sở kiến nghị Bộ Chính trị tiếp tục hoàn 
thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ 
đạo, giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì nghiên cứu, 
xây dựng Đề án sơ kết ba năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, 
trình Ban Chỉ đạo vào cuối năm 2015. 
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Chín là, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban 
Chỉ đạo, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phân công 
một đơn vị thuộc cơ quan do mình quản lý, phụ trách 
làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc 
Ban Nội chính Trung ương trong việc giúp thành viên 
Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo 
phân công. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN 
TẠI PHIÊN HỌP THỨ BẢY BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 25 tháng 4 năm 2015  

1. Về đánh giá kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng quý I năm 2015 

Trong thời gian vừa qua, trong đó có quý I năm 2015, 
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền, công tác phòng, chống tham 
nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, trong đó nổi 
bật là: Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng, nhất là cải cách hành chính; phối hợp giữa các 
cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; 
phát hiện, xử lý tham nhũng. Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ 
đạo triển khai khá toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp phòng, chống tham nhũng rất ráo riết, quyết 
liệt cả phòng và chống tham nhũng, có hiệu quả cụ thể. 
Đã chỉ ra những trọng tâm cần tập trung, những khó 
khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để chỉ đạo, như: lĩnh vực 
ngân hàng, đất đai; khâu điều tra, giám định tư pháp 
chậm; xử lý tham nhũng chưa nghiêm, cho hưởng án 
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treo không đúng; thực hiện ráo riết, quyết liệt, có hiệu 
quả việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, 
chống tham nhũng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, phát hiện, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xử lý các vụ việc tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; nghiên cứu, đề xuất 
các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 
nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ 
quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, v.v.. 
Kết quả là, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan chức 
năng đã xử lý 4 vụ việc, 16 vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, đã xét xử sơ thẩm 9 vụ/90 bị cáo, với 8 
án tử hình (7 đối tượng), 9 chung thân, 1 đối tượng 30 
năm tù, 6 đối tượng 20 năm tù... Việc xử lý kịp thời, 
nghiêm minh các vụ án tham nhũng có tác dụng răn 
đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được dư luận đồng 
tình, ủng hộ và đánh giá cao. Nhìn chung, công tác 
phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước trong 
thời gian qua được triển khai đồng bộ và đã có sự 
chuyển biến tích cực, rõ nét. 

Các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng theo 
Kết luận tại Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo và cuộc họp 
Thường trực Ban Chỉ đạo đang được triển khai thực hiện 
nghiêm túc, đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn 
một số hạn chế: Một số khâu trong công tác thanh tra, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định tư pháp 
còn chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác thông tin, tuyên 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN 
TẠI PHIÊN HỌP THỨ BẢY BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 25 tháng 4 năm 2015  

1. Về đánh giá kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng quý I năm 2015 

Trong thời gian vừa qua, trong đó có quý I năm 2015, 
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền, công tác phòng, chống tham 
nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, trong đó nổi 
bật là: Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng, nhất là cải cách hành chính; phối hợp giữa các 
cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; 
phát hiện, xử lý tham nhũng. Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ 
đạo triển khai khá toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp phòng, chống tham nhũng rất ráo riết, quyết 
liệt cả phòng và chống tham nhũng, có hiệu quả cụ thể. 
Đã chỉ ra những trọng tâm cần tập trung, những khó 
khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để chỉ đạo, như: lĩnh vực 
ngân hàng, đất đai; khâu điều tra, giám định tư pháp 
chậm; xử lý tham nhũng chưa nghiêm, cho hưởng án 
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treo không đúng; thực hiện ráo riết, quyết liệt, có hiệu 
quả việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, 
chống tham nhũng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, phát hiện, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xử lý các vụ việc tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; nghiên cứu, đề xuất 
các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 
nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ 
quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, v.v.. 
Kết quả là, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan chức 
năng đã xử lý 4 vụ việc, 16 vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, đã xét xử sơ thẩm 9 vụ/90 bị cáo, với 8 
án tử hình (7 đối tượng), 9 chung thân, 1 đối tượng 30 
năm tù, 6 đối tượng 20 năm tù... Việc xử lý kịp thời, 
nghiêm minh các vụ án tham nhũng có tác dụng răn 
đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được dư luận đồng 
tình, ủng hộ và đánh giá cao. Nhìn chung, công tác 
phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước trong 
thời gian qua được triển khai đồng bộ và đã có sự 
chuyển biến tích cực, rõ nét. 

Các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng theo 
Kết luận tại Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo và cuộc họp 
Thường trực Ban Chỉ đạo đang được triển khai thực hiện 
nghiêm túc, đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn 
một số hạn chế: Một số khâu trong công tác thanh tra, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định tư pháp 
còn chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác thông tin, tuyên 
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truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua 
chưa đầy đủ, nên xã hội chưa thấy hết được ý nghĩa, 
kết quả tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng; 
nạn sách nhiễu, “tham nhũng vặt” còn phổ biến, gây bức 
xúc trong xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng ở 
nhiều địa phương chưa chuyển mạnh, còn hạn chế, v.v.. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2015 
và trong thời gian tới 

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có chủ trương, 
giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật bài bản, tương đối 
đồng bộ. Vấn đề quyết định là phải tập trung thực hiện, 
thực hiện và thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi quyết tâm lớn, 
trách nhiệm cao từ Ban Chỉ đạo đến những người trực tiếp 
thực hiện; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức 
năng trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác 
kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo, nhất là những lĩnh 
vực, những khâu thực hiện còn yếu, chậm. Với yêu cầu 
đó, trong quý II năm 2015 và thời gian tới cần thực hiện 
tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo số 115-
BC/BCĐTW ngày 11/5/2015 của Ban Chỉ đạo, trong đó 
cần chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về 
quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng và các 
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 
phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Triển khai kế hoạch 
tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 
để kiến nghị sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham 
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nhũng và các luật liên quan khác cho phù hợp tình hình 
hiện nay. 

Hai là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tạo sức 
mạnh, áp lực xã hội trong đấu tranh chống tham nhũng. 

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo đảm 
cung cấp kịp thời, đúng pháp luật những thông tin về 
phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan báo chí; lãnh 
đạo, chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về công 
tác phòng, chống tham nhũng. 

Ba là, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 
về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành; kế hoạch của Ban 
Nội chính Trung ương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 
kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 
trong hai năm 2013 và 2014. 

Bốn là, chỉ đạo triển khai việc rà soát tổng thể các 
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương để xem 
xét, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng 
sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật. 

Năm là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, 
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ 
việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 
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truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua 
chưa đầy đủ, nên xã hội chưa thấy hết được ý nghĩa, 
kết quả tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng; 
nạn sách nhiễu, “tham nhũng vặt” còn phổ biến, gây bức 
xúc trong xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng ở 
nhiều địa phương chưa chuyển mạnh, còn hạn chế, v.v.. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2015 
và trong thời gian tới 

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có chủ trương, 
giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật bài bản, tương đối 
đồng bộ. Vấn đề quyết định là phải tập trung thực hiện, 
thực hiện và thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi quyết tâm lớn, 
trách nhiệm cao từ Ban Chỉ đạo đến những người trực tiếp 
thực hiện; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức 
năng trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác 
kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo, nhất là những lĩnh 
vực, những khâu thực hiện còn yếu, chậm. Với yêu cầu 
đó, trong quý II năm 2015 và thời gian tới cần thực hiện 
tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo số 115-
BC/BCĐTW ngày 11/5/2015 của Ban Chỉ đạo, trong đó 
cần chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về 
quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng và các 
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 
phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Triển khai kế hoạch 
tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 
để kiến nghị sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham 
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nhũng và các luật liên quan khác cho phù hợp tình hình 
hiện nay. 

Hai là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tạo sức 
mạnh, áp lực xã hội trong đấu tranh chống tham nhũng. 

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo đảm 
cung cấp kịp thời, đúng pháp luật những thông tin về 
phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan báo chí; lãnh 
đạo, chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về công 
tác phòng, chống tham nhũng. 

Ba là, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 
về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành; kế hoạch của Ban 
Nội chính Trung ương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 
kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 
trong hai năm 2013 và 2014. 

Bốn là, chỉ đạo triển khai việc rà soát tổng thể các 
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương để xem 
xét, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng 
sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật. 

Năm là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, 
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ 
việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 
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các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, tạo sức mạnh đủ sức 
răn đe tham nhũng. 

Sáu là, các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao cần chủ động làm việc với các 
bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ 
trách để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng; tập trung vào vai trò, trách nhiệm của các cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. 

Giao Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực 
của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để Thường trực Ban 
Chỉ đạo làm việc với một số địa phương về công tác phòng, 
chống tham nhũng. 

Bảy là, chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”; Đề án “Sơ 
kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo”. 

Tám là, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy 
chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng 
giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan chức 
năng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Chín là, để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài 
sản tham nhũng, yêu cầu các cơ quan chức năng chú 
trọng áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản 
tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy 
định của pháp luật. 
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Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội 
nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham 
nhũng năm 2005, trong đó chú ý hoàn thiện chế định về 
thu hồi tài sản tham nhũng; cụ thể hóa, bổ sung đồng bộ 
những quy định về thu hồi tài sản tham nhũng trong quá 
trình sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tương trợ tư 
pháp và một số luật liên quan khác. 

Mười là, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân 
làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm 
những tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổ chức biểu 
dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích 
trong công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ 
quan chức năng nghiên cứu cơ chế trích thưởng cho những 
tổ chức thu hồi được nhiều tài sản tham nhũng; nghiên 
cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng 
sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 

3. Về một số kiến nghị, đề xuất 

Ban Chỉ đạo thống nhất các nội dung kiến nghị, đề 
xuất được nêu trong các văn bản: Báo cáo số 118-
BC/BNCTW ngày 08/5/2015 của Ban Nội chính Trung 
ương về kết quả, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo, trong đó có nội dung bổ sung vụ án Hà Văn 
Thắm và đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về cho 
vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại 
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các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, tạo sức mạnh đủ sức 
răn đe tham nhũng. 

Sáu là, các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực 
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bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ 
trách để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng; tập trung vào vai trò, trách nhiệm của các cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. 

Giao Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực 
của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để Thường trực Ban 
Chỉ đạo làm việc với một số địa phương về công tác phòng, 
chống tham nhũng. 

Bảy là, chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”; Đề án “Sơ 
kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo”. 

Tám là, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy 
chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng 
giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan chức 
năng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Chín là, để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài 
sản tham nhũng, yêu cầu các cơ quan chức năng chú 
trọng áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản 
tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy 
định của pháp luật. 
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Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội 
nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham 
nhũng năm 2005, trong đó chú ý hoàn thiện chế định về 
thu hồi tài sản tham nhũng; cụ thể hóa, bổ sung đồng bộ 
những quy định về thu hồi tài sản tham nhũng trong quá 
trình sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tương trợ tư 
pháp và một số luật liên quan khác. 

Mười là, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân 
làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm 
những tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổ chức biểu 
dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích 
trong công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ 
quan chức năng nghiên cứu cơ chế trích thưởng cho những 
tổ chức thu hồi được nhiều tài sản tham nhũng; nghiên 
cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng 
sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 

3. Về một số kiến nghị, đề xuất 

Ban Chỉ đạo thống nhất các nội dung kiến nghị, đề 
xuất được nêu trong các văn bản: Báo cáo số 118-
BC/BNCTW ngày 08/5/2015 của Ban Nội chính Trung 
ương về kết quả, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo, trong đó có nội dung bổ sung vụ án Hà Văn 
Thắm và đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về cho 
vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại 
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Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean 
Bank) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo 
số 119-BC/BNCTW ngày 08/5/2015 của Ban Nội chính 
Trung ương về kết quả rà soát, nắm tình hình hoạt động 
tín dụng tại bốn Ngân hàng thương mại nhà nước. 

Ban Nội chính Trung ương chủ trì tham mưu Thường 
trực Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ đạo đối với từng nội dung 
kiến nghị, đề xuất cụ thể. 

 256

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ TÁM BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 28 tháng 9 năm 2015 

1. Về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng và tiến độ triển khai thực hiện 
Kết luận Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo 

Từ sau Phiên họp thứ bảy đến nay, công tác phòng, 
chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, có 
chuyển biến trên nhiều khâu, nhiều việc, nhất là trên 
các mặt: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng; xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - 
xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng; triển khai các 
đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác 
phòng, chống tham nhũng tại các bộ, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của 
Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng; tổng rà soát các cuộc thanh 
tra kinh tế - xã hội tại các địa phương nhằm phát hiện 
các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan 
điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 
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TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 28 tháng 9 năm 2015 

1. Về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng và tiến độ triển khai thực hiện 
Kết luận Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo 

Từ sau Phiên họp thứ bảy đến nay, công tác phòng, 
chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, có 
chuyển biến trên nhiều khâu, nhiều việc, nhất là trên 
các mặt: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng; xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - 
xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng; triển khai các 
đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác 
phòng, chống tham nhũng tại các bộ, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của 
Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng; tổng rà soát các cuộc thanh 
tra kinh tế - xã hội tại các địa phương nhằm phát hiện 
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Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt 
các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập 
trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như: 
đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án 
nghiêm trọng, phức tạp; hoạt động giám định tư pháp 
phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng và 
kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của các đoàn công tác 
của Ban Chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp 
giữa các cơ quan tố tụng trong xử lý các vụ án tham 
nhũng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục 
tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt”; chỉ đạo 
nghiên cứu xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, 
vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay” và Đề án 
“Sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo”, v.v.. Hoạt 
động của Ban Nội chính Trung ương, các Ban Nội chính 
tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều cố 
gắng, đạt được những kết quả quan trọng. Từ tháng 4 
đến tháng 8/2015, cơ quan điều tra đã khởi tố 82 vụ/189 
bị can, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 116 
vụ/286 bị can, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ 
thẩm 110 vụ/232 bị can về tội tham nhũng. 

Các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng  
theo Kết luận tại Phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo đã và 
đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến 
độ. Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng trên 
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phạm vi cả nước trong thời gian qua được triển khai 
tương đối đồng bộ, có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn 
còn một số hạn chế, đó là: phát hiện, xử lý tham nhũng 
chưa tương xứng với tình hình, chưa đáp ứng được đòi hỏi 
của dư luận quan tâm; giám định tư pháp phục vụ điều 
tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế vẫn còn khó 
khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực tài chính, kỹ 
thuật và định giá tài sản; công tác thông tin, tuyên 
truyền chưa đủ mạnh; nạn sách nhiễu, “tham nhũng vặt” 
chưa được đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội; công tác 
phòng, chống tham nhũng ở nhiều địa phương còn hạn 
chế, chưa có chuyển biến rõ nét, v.v.. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham 
nhũng trong những tháng còn lại của năm 2015 

Quý IV năm 2015 là thời điểm diễn ra đại hội của các 
đảng bộ trực thuộc Trung ương và chuẩn bị Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cũng là thời điểm 
các ban, bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, đánh 
giá việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2015 và cả nhiệm 
kỳ 2011 - 2015. Công tác phòng, chống tham nhũng phải 
được tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển 
biến tích cực cả trong việc phát hiện, xử lý và phòng ngừa 
tham nhũng. 

Ban Chỉ đạo thống nhất 5 nhóm nhiệm vụ nêu trong 
dự thảo Báo cáo trình bày tại phiên họp, đồng thời nhấn 
mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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phạm vi cả nước trong thời gian qua được triển khai 
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Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền về phòng, chống tham nhũng, làm cho cán bộ, đảng 
viên, công chức, Nhân dân hiểu rõ những kết quả đạt được 
trong công tác phòng, chống tham nhũng của nhiệm kỳ 
vừa qua; những khó khăn, thách thức của công tác phòng, 
chống tham nhũng trong thời gian tới; thể hiện rõ quyết 
tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ 
phòng, chống tham nhũng. 

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai 
thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ chế cung cấp thông tin 
phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan thông tin, báo 
chí; cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về 
phòng, chống tham nhũng”; phối hợp với Ban Nội chính 
Trung ương tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của 
Ban Chỉ đạo. 

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức 
năng sớm triển khai việc biểu dương, khen thưởng tổ chức, 
cá nhân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng. 

Hai là, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế quản 
lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng, các quy 
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các cơ 
quan chức năng cần tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, 
đánh giá kết quả thực hiện các quy định của Đảng, Nhà 
nước về phòng, chống tham nhũng thời gian qua, từ đó đề 
xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp 
với tình hình hiện nay. 
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Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức 
năng sớm triển khai nghiên cứu cơ chế trích thưởng cho 
những tổ chức thu hồi được nhiều tài sản tham nhũng; 
tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp mới nhằm khắc 
phục tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong các 
lĩnh vực đời sống xã hội. 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử 
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tập trung đẩy nhanh tiến 
độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội 
chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy 
chỉ đạo xử lý, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh 
tế còn tồn đọng, kéo dài, chưa xử lý dứt điểm; xử lý nghiêm 
về trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Sớm trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”. 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến bộ điều tra, truy tố, 
đưa ra xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại hội lần 
thứ XII của Đảng; kết thúc điều tra để truy tố 2 vụ án xảy 
ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương và Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) 
trước Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Bốn là, Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục làm việc 
với một số bộ, ngành, địa phương để đôn đốc công tác 
phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào 
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những địa bàn trọng điểm, những cơ quan, lĩnh vực dễ 
xảy ra tham nhũng. 

Năm là, tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch, 
các đề án trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo; tổ chức sơ 
kết ba năm hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng kết công tác 
phòng, chống tham nhũng năm 2015, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 và 
cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. 

3. Về những kiến nghị, đề xuất cụ thể 

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo thống nhất về việc ban hành 
Chỉ thị 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 trong tình hình hiện nay”. Giao Ban Nội 
chính Trung ương tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành 
viên Ban Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng rà 
soát kỹ phạm vi, thẩm quyền, nội dung dự thảo Chỉ thị, 
báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến trước khi 
trình Bộ Chính trị. 

Thứ hai, Ban Chỉ đạo thống nhất kế hoạch để đưa ra 
xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại hội lần thứ XII 
của Đảng gồm: (1) Vụ Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm; (2) 
Vụ Phạm Văn Cử và đồng phạm; (3) Vụ Trần Quốc Đông và 
đồng phạm; (4) Vụ Dương Thanh Cường và đồng  phạm; (5) 
Vụ Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; (6) Vụ Phạm Thị Bích 
Lương và đồng phạm; (7) Vụ Lê Hùng Sơn và đồng phạm; 
(8) Vụ Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm. Đồng thời, kết 
thúc điều tra để truy tố 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng 
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Thương mại cổ phần Đại Dương và Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Xây dựng Việt Nam trước Đại hội lần thứ XII 
của Đảng. Giao Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự 
đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng 
Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố 
tụng Trung ương và địa phương tích cực phối hợp, đẩy 
nhanh tiến độ để đưa các vụ án trên ra truy tố, xét xử theo 
kế hoạch. 

Thứ ba, thống nhất đề xuất của Ban Nội chính Trung 
ương về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan truy tố, xét xử 
Trung ương và địa phương trong ủy quyền công tố và 
kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế. 
Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với 
Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân 
dân tối cao hoàn chỉnh văn bản, tham mưu Thường trực 
Ban Chỉ đạo có văn bản để chỉ đạo thực hiện. 

Thứ tư, về những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, yêu cầu các 
cơ quan chức năng thực hiện theo Quy chế phối hợp và 
cơ chế xử lý các khó khăn, vướng mắc đã được kết luận 
tại Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. 

Thứ năm, yêu cầu Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam sớm chỉ đạo thực hiện chủ trương cho 
Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) phá sản theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đó để xử lý đối với các 
trường hợp cho ALCII vay có dấu hiệu sai phạm thuộc 
giai đoạn II trong vụ án Vũ Quốc Hảo; khẩn trương 
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thực hiện nội dung yêu cầu được giao theo Công văn số 
123-CV/BCĐTW ngày 14/5/2015 của Ban Chỉ đạo. 

Thứ sáu, đối với một số vụ việc, vụ án: 
- Thống nhất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 

đạo 4 vụ án: (1) Vụ Phạm Công Danh và đồng phạm xảy 
ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt 
Nam, (2) Vụ Phan Minh Nguyệt và đồng phạm, (3) Vụ 
Hoàng Thế Trung và đồng phạm, (4) Vụ Châu Thị Thu 
Nga; đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo vụ 
án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh 
tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty vận tải 
biển Thanh Hải (thuộc vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng 
phạm) do đã kết thúc quá trình xử lý theo quy định của 
pháp luật; đưa vào diện Ban Nội chính Trung ương theo 
dõi, đôn đốc 7 vụ án và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 91 
vụ việc, vụ án theo đề nghị của các đoàn công tác của 
Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW. 

- Giao Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo cơ quan 
điều tra đẩy nhanh tiến độ xác minh; phối hợp với Ban 
Nội chính Trung ương báo cáo, đề xuất Thường trực Ban 
Chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo đối với: Kết luận Thanh tra số 
3096/KL-TTCP ngày 18/11/2011 của Thanh tra Chính phủ 
về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV); Kết luận Thanh tra số 343/KL-TTCP ngày 
23/02/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành 
các quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn 
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Sông Đà (theo kết luận của đồng chí Lê Hồng Anh, 
Thường trực Ban Bí thư - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo). 

- Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và các tỉnh ủy, 
thành ủy rà soát, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo quyết 
định đưa khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn 
đốc đối với 4 vụ án, 1 vụ việc; diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo 
xử lý 19 vụ án, 11 vụ việc, do các vụ việc, vụ án này đã được 
xử lý theo quy định của pháp luật và các vụ án, vụ việc các 
tỉnh ủy, thành ủy mới đề xuất (theo Báo cáo số 152-
BC/BNCTW ngày 29/9/2015 của Ban Nội chính Trung ương). 

Thứ bảy, giao Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy 
Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng cấp vụ, cục 
chủ động trao đổi thông tin; tổ chức giao ban định kỳ 
hằng tháng để đánh giá về tiến độ, kết quả xác minh, 
điều tra, truy tố, xét xử và những khó khăn, vướng mắc, 
kịp thời tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý, giúp đẩy 
nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. 

- Hằng quý, 6 tháng, năm chủ động báo cáo kết quả 
khó khăn, vướng mắc, tiến độ xác minh các vụ việc; điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo 
dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 
tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, qua Ban Nội chính Trung 
ương để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. 
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thực hiện nội dung yêu cầu được giao theo Công văn số 
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Thứ tám, thống nhất giao các cơ quan chức năng 
trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều 
tra, truy tố xét xử, thi hành án nếu phát hiện cán bộ 
thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo Thường trực Ban 
Chỉ đạo và Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Giao Ban 
Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
chức năng tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo 
chỉ đạo xử lý cụ thể từng trường hợp. 

Thứ chín, thống nhất nội dung Báo cáo “Một số kết quả 
nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi kiện 
toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị 
Trung ương 5 khóa XI đến nay” để làm tài liệu tuyên truyền, 
đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 
danh sách và kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, 
đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Sau mỗi phiên 
họp, Ban Chỉ đạo ban hành Thông báo phiên họp. 

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với 
Ban Nội chính Trung ương thực hiện tốt nội dung này. 

Thứ mười, giao Ban Nội chính Trung ương:  
- Phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp báo cáo 

đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban 
Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám định tư pháp” chỉ đạo xử lý những khó 
khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp phục vụ điều 
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tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, kinh tế; 
báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng. 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ 
đạo để hoàn thiện, trình ký ban hành các Báo cáo được 
trình bày tại Phiên họp; tham mưu Thường trực Ban Chỉ 
đạo có văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan triển 
khai thực hiện các nội dung kiến nghị trong các báo cáo. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo 
Ban Chỉ đạo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung kết 
luận của Trưởng Ban Chỉ đạo. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ CHÍN BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 28 tháng 12 năm 2015 

1. Về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2015 

Trong năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng 
tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
và đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên các mặt sau: 

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, 
nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán 
triệt, triển khai kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng tại các phiên họp thứ sáu, 
thứ bảy và thứ tám; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát các 
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến năm 2014; 
tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; 
lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc, vụ án tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp. 
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Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống 
tham nhũng được quan tâm lãnh đạo triển khai tích cực. 
Nhiều văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng được khẩn trương xây dựng, ban hành 
như: 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”; Kết luận số 
115-KL/TW ngày 10/8/2015 của Ban Bí thư “Về thực hiện 
thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra 
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp”; Bộ luật hình sự (sửa 
đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan 
điều tra hình sự, Luật tiếp cận thông tin, v.v.. 

Ba là, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện, từng 
bước đổi mới; công khai các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và 
kết quả xử lý; nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong 
hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay. Ban 
Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thành Đề 
án “Cơ chế cung cấp thông tin về phòng, chống tham 
nhũng; cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền 
về phòng, chống tham nhũng”. Các cơ quan thông tấn, báo 
chí Trung ương và địa phương có nhiều tin, bài viết phản 
ánh về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Bốn là, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục 
được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, nhất là 
quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; công khai, minh 
bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, hoạt động của các cơ 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ CHÍN BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 28 tháng 12 năm 2015 

1. Về đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2015 

Trong năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng 
tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
và đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên các mặt sau: 

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, 
nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán 
triệt, triển khai kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng tại các phiên họp thứ sáu, 
thứ bảy và thứ tám; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát các 
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến năm 2014; 
tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; 
lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc, vụ án tham 
nhũng nghiêm trọng, phức tạp. 
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Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống 
tham nhũng được quan tâm lãnh đạo triển khai tích cực. 
Nhiều văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng được khẩn trương xây dựng, ban hành 
như: 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”; Kết luận số 
115-KL/TW ngày 10/8/2015 của Ban Bí thư “Về thực hiện 
thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra 
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp”; Bộ luật hình sự (sửa 
đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan 
điều tra hình sự, Luật tiếp cận thông tin, v.v.. 

Ba là, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện, từng 
bước đổi mới; công khai các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và 
kết quả xử lý; nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong 
hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay. Ban 
Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thành Đề 
án “Cơ chế cung cấp thông tin về phòng, chống tham 
nhũng; cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền 
về phòng, chống tham nhũng”. Các cơ quan thông tấn, báo 
chí Trung ương và địa phương có nhiều tin, bài viết phản 
ánh về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Bốn là, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục 
được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, nhất là 
quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; công khai, minh 
bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, hoạt động của các cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính; xây dựng và thực 
hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, v.v.. 

Năm là, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
phòng, chống tham nhũng ngày càng tốt hơn; việc phát 
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đạt nhiều kết 
quả tích cực; các cơ quan tiến hành tố tụng đã nỗ lực tập 
trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là đã 
đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội 
lần thứ XII của Đảng và đã kết thúc điều tra, đang xây 
dựng cáo trạng đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam. 

Sáu là, hoạt động giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên được đẩy 
mạnh. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được 
tăng cường, nhất là trong công tác phối hợp truy nã, dẫn độ 
tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, v.v.. 

Bảy là, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính 
Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo rất quyết 
liệt, bài bản, nghiêm túc, nền nếp và đạt nhiều kết quả. Ban 
Chỉ đạo đã tổ chức 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn 
đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, 
thành phố theo Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW; chỉ đạo tiến 
hành rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội 
tại các địa phương và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các 
kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 
trong các năm 2013, 2014; cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số 
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vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; chỉ đạo 
Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án và tham mưu Bộ 
Chính trị ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 
nhũng”; chỉ đạo xây dựng Đề án “Sơ kết 3 năm hoạt động 
của Ban Chỉ đạo”. 

Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
thường xuyên quan tâm đôn đốc, điều phối hoạt động của 
Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và 
cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ việc, vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; làm việc với Bộ 
Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung 
ương về công tác phòng, chống tham nhũng. Các đồng 
chí thành viên Ban Chỉ đạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực do 
mình trực tiếp quản lý, phụ trách; triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công 
tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo. 

Ban Nội chính Trung ương đã tích cực giúp Ban Chỉ 
đạo triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch 
công tác năm 2015. Đã hướng dẫn địa phương và triển 
khai các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc rà soát các 
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương; triển 
khai các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban 
Chỉ đạo trong hai năm 2013 và 2014. Trong năm 2015, 
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quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính; xây dựng và thực 
hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, v.v.. 

Năm là, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
phòng, chống tham nhũng ngày càng tốt hơn; việc phát 
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đạt nhiều kết 
quả tích cực; các cơ quan tiến hành tố tụng đã nỗ lực tập 
trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là đã 
đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội 
lần thứ XII của Đảng và đã kết thúc điều tra, đang xây 
dựng cáo trạng đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam. 

Sáu là, hoạt động giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên được đẩy 
mạnh. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được 
tăng cường, nhất là trong công tác phối hợp truy nã, dẫn độ 
tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, v.v.. 

Bảy là, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính 
Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo rất quyết 
liệt, bài bản, nghiêm túc, nền nếp và đạt nhiều kết quả. Ban 
Chỉ đạo đã tổ chức 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn 
đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, 
thành phố theo Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW; chỉ đạo tiến 
hành rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội 
tại các địa phương và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các 
kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 
trong các năm 2013, 2014; cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số 
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vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; chỉ đạo 
Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án và tham mưu Bộ 
Chính trị ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 
nhũng”; chỉ đạo xây dựng Đề án “Sơ kết 3 năm hoạt động 
của Ban Chỉ đạo”. 

Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
thường xuyên quan tâm đôn đốc, điều phối hoạt động của 
Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và 
cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ việc, vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; làm việc với Bộ 
Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung 
ương về công tác phòng, chống tham nhũng. Các đồng 
chí thành viên Ban Chỉ đạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực do 
mình trực tiếp quản lý, phụ trách; triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công 
tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo. 

Ban Nội chính Trung ương đã tích cực giúp Ban Chỉ 
đạo triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch 
công tác năm 2015. Đã hướng dẫn địa phương và triển 
khai các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc rà soát các 
cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương; triển 
khai các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban 
Chỉ đạo trong hai năm 2013 và 2014. Trong năm 2015, 
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đã tham mưu đưa 5 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo; 14 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc và 143 vụ án, vụ việc vào diện tỉnh ủy, 
thành ủy chỉ đạo xử lý. Đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt 
điểm theo đúng quy định của pháp luật 6 vụ án, 2 vụ việc 
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 9 vụ án, 3 vụ việc diện 
Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 54 vụ án, vụ 
việc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, 
chống tham nhũng trong năm 2015 cũng còn những hạn 
chế, đó là: việc rà soát để sửa đổi, bổ sung khắc phục 
những sơ hở, bất cập của chính sách, pháp luật trên một 
số lĩnh vực còn chưa kịp thời; việc thực hiện các giải 
pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ 
chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp; chưa có cơ 
chế kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có 
chức vụ, quyền hạn; chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo 
vệ người tố cáo tham nhũng; việc xây dựng đề án về 
thanh toán không dùng tiền mặt còn chậm được nghiên 
cứu và triển khai. Số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 
được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán 
chuyển sang cơ quan điều tra còn ít; việc tự kiểm tra, 
phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
vẫn là khâu yếu; việc điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ 
án tham nhũng còn kéo dài và chưa dứt điểm; xử lý 
trách nhiệm ở một số bộ, ngành, cơ quan xảy ra án tham 
nhũng lớn chưa nghiêm. 

 272

2. Về nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo 

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Do vậy, các hoạt động của Ban Chỉ đạo cần bám sát và 
tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, 
chống tham nhũng được nêu trong Văn kiện Đại hội XII 
của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng phải được 
tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến 
tích cực hơn cả về phát hiện, xử lý và phòng ngừa tham 
nhũng. Với yêu cầu đó, trong năm 2016 Ban Chỉ đạo cần 
thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ nêu trong Chương trình 
công tác trọng tâm năm 2016, trong đó cần tập trung chỉ 
đạo các nhiệm vụ sau: 

Một là, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt Văn kiện Đại hội XII của 
Đảng về những nội dung liên quan đến công tác phòng, 
chống tham nhũng và các luật mới được Quốc hội thông 
qua. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu 
quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ 
quan có chức năng phòng, chống tham nhũng nói chung và 
các cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng theo quy định mới 
của pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt 
động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo; về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 
nhũng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham 
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đã tham mưu đưa 5 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo; 14 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc và 143 vụ án, vụ việc vào diện tỉnh ủy, 
thành ủy chỉ đạo xử lý. Đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt 
điểm theo đúng quy định của pháp luật 6 vụ án, 2 vụ việc 
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2. Về nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo 
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nhũng và kết quả xử lý những vi phạm đó theo Chỉ thị số 
50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. 

Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện “Quy định về 
cơ chế cung cấp thông tin và cơ chế chỉ đạo, định hướng 
thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho 
báo chí”; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện và đấu tranh với 
hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.  

Hai là, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, định hướng của 
Đảng về phòng, chống tham nhũng được nêu trong Văn 
kiện Đại hội XII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định về quản lý kinh tế - 
xã hội theo Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng để phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực 
dễ phát sinh tham nhũng. 

Ba là, giúp Bộ Chính trị tổ chức 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” và chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ 
khẩn trương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó chỉ đạo việc 
nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy 
định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng 
cho phù hợp với thực tiễn. 

Bốn là, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng 
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cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. 

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện điểm 3.7, khoản 3, 
mục II, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ 
Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về 
kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số địa 
phương, bộ, ngành. 

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với 
Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tài 
chính tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. 

Sáu là, tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công 
tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Chỉ thị số 50-
CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 3 năm hoạt động của 
Ban Chỉ đạo; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị 
chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo, Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo. 

3. Về những kiến nghị, đề xuất 

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo thống nhất các nội dung kiến 
nghị, đề xuất được nêu trong Tờ trình số 39-TTr/BNCTW, 
ngày 25/12/2015 của Ban Nội chính Trung ương và trong các 
báo cáo gửi Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này. 

- Đối với một số nội dung kết luận tại Phiên họp thứ 
bảy và thứ tám triển khai còn chậm, có việc còn khó 
khăn, vướng mắc, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 
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được phân công tích cực đốc thúc, chỉ đạo sớm triển khai 
thực hiện. 

- Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng 
ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối 
cao, các tỉnh ủy, thành ủy rà soát các vụ án, vụ việc đã 
được giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật để 
báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo đưa ra khỏi danh sách 
theo dõi, chỉ đạo. 

Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân 
dân tối cao tích cực chỉ đạo thực hiện 16 đề xuất cụ thể 
trong Báo cáo đầy đủ về kết quả, tiến độ xử lý các vụ án, vụ 
việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và 14 đề xuất 
cụ thể trong Báo cáo đầy đủ về kết quả, tiến độ xử lý các vụ 
án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, 
đôn đốc; chủ động phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan 
tiến hành tố tụng địa phương trong tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, 
kinh tế nói chung và 130 vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, 
thành ủy chỉ đạo, xử lý nói riêng. Riêng vụ án xảy ra tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, giao 
Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo 
các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương ban hành cáo 
trạng truy tố; Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với 
Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo cơ 
quan chức năng kiên quyết điều tra xử lý nghiêm các hành 
vi sai phạm đã tách ra đúng quy định của pháp luật theo 
kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo. 

 276

- Giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo 
đưa công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - 
xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước vào Chương trình công tác hằng năm để nâng cao 
hiệu quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán 
và kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ 
quan điều tra theo quy định. Hằng năm, Ban Nội chính 
Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh 
tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước tiến 
hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 
và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại 
một số địa phương. 

Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, tham mưu 
Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ đạo thực hiện đối 
với từng nội dung cụ thể. 

Thứ hai, để giúp xử lý các công việc thường xuyên của 
Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 
thống nhất phân công đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên 
Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính 
Trung ương thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban 
Chỉ đạo. 
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thành ủy chỉ đạo, xử lý nói riêng. Riêng vụ án xảy ra tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, giao 
Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo 
các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương ban hành cáo 
trạng truy tố; Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với 
Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo cơ 
quan chức năng kiên quyết điều tra xử lý nghiêm các hành 
vi sai phạm đã tách ra đúng quy định của pháp luật theo 
kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo. 
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- Giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo 
đưa công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - 
xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước vào Chương trình công tác hằng năm để nâng cao 
hiệu quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán 
và kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ 
quan điều tra theo quy định. Hằng năm, Ban Nội chính 
Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh 
tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước tiến 
hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 
và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại 
một số địa phương. 

Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, tham mưu 
Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ đạo thực hiện đối 
với từng nội dung cụ thể. 

Thứ hai, để giúp xử lý các công việc thường xuyên của 
Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 
thống nhất phân công đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên 
Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính 
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Chỉ đạo. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 18 tháng 4 năm 2016 

1. Thời gian qua, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng 
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt 
được những kết quả quan trọng, nhiều vụ án lớn đã được 
đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tập 
trung chỉ đạo tháo gỡ, phải gắn công tác kiểm tra, giám 
sát, thanh tra, kiểm toán với phòng, chống tham nhũng, 
xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để phát 
huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phát hiện, xử lý, 
ngăn ngừa tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn 
trong thời gian tới. 

- Đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo củng cố, kiện toàn cơ quan 
điều tra để nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, điều tra, 
xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường kiểm tra, 
giám sát phòng, chống tham nhũng ngay trong các lực 
lượng điều tra của Công an. 

- Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính 
phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ những khó 
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khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp phục vụ điều 
tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, kinh tế. 

- Đồng chí Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo 
tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phối hợp nắm bắt 
thông tin, tài liệu, kịp thời xử lý kỷ luật đảng đối với cán 
bộ, đảng viên tham nhũng, liên quan đến tham nhũng; rà 
soát để hoàn thiện quy định về xử lý kỷ luật đảng đối với 
các cán bộ, đảng viên có liên quan đến vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế mà cơ quan tiến hành tố tụng đang xử lý. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo là Tổng Thanh tra 
Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo nâng cao hiệu 
quả công tác thanh tra, kiểm toán, kịp thời phối hợp với cơ 
quan điều tra để chủ động xử lý những sai phạm có dấu hiệu 
tội phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm 
toán; kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm 
khác; thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống 
tham nhũng trong lực lượng thanh tra, kiểm toán. 

- Các cơ quan chức năng, trong quá trình thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, 
nếu có tài liệu liên quan đến sai phạm của cán bộ thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì kịp thời báo cáo 
Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời trao đổi với Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương để chủ động phối 
hợp xử lý trong công tác cán bộ; các tài liệu liên quan đến 
sai phạm của cán bộ khác thì trao đổi với cơ quan trực tiếp 
quản lý cán bộ đó để xử lý. 
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2. Tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng, 
kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt 
quan tâm, tài liệu chắc đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều 
tra xử lý tiếp, nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực 
trong phát hiện, xử lý tham nhũng, đặc biệt là:  

Một là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Thường trực 
Ban Chỉ đạo yêu cầu:  

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo 
khẩn trương, chậm nhất trong tháng 5/2016 hoàn thành 
cáo trạng truy tố đối với 36 bị can đã kết thúc điều tra giai 
đoạn I. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án 
cấp sơ thẩm đưa vụ án ở giai đoạn I ra xét xử trong quý III 
năm 2016; Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm làm rõ hoặc kiến 
nghị làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật những 
hành vi có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được làm rõ hoặc 
chưa có điều kiện làm rõ: hành vi của nhóm nhân viên tài 
chính của Tập đoàn Thiên Thanh trong việc lập các hợp 
đồng tín dụng khống giúp Phạm Công Danh thực hiện 
hành vi phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà 
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi 
phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức 
tín dụng”; hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh rút 
63,276 tỉ đồng của VNCB trong dự án nâng cấp hệ thống 
Corebanking, cho Phạm Công Danh vay 17.761,5 tỉ đồng 
hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng tiền gửi từ 2 - 4%/tháng 
với số tiền lãi 2.500 tỉ đồng; hành vi giúp sức cho 
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Phạm Công Danh lập hồ sơ khống rút 5.490 tỉ đồng của 
VNCB; hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh rút 903 tỉ 
đồng của VNCB thông qua ủy thác đầu tư, làm rõ số tiền 
Phạm Công Danh chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép để 
thu hồi trả lại cho VNCB. 

- Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra, 
sớm kết thúc điều tra các vụ án, hành vi, sự việc được tách 
ra ở giai đoạn II. 

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo 
Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 5/2016 hoàn 
thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đôn 
đốc Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của thành phố 
Đà Nẵng sớm trả lời yêu cầu định giá của cơ quan điều 
tra. Hoàn thành trong tháng 5/2016. 

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo 
đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra 
làm rõ hành vi và hậu quả thiệt hại có hay không có của 3 
ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV. 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy 
Trung ương chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý các sai 
phạm liên quan đến đất đai của Quân khu 7. 

Hai là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Đại Dương, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:  

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo 
Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 4/2016 hoàn 
thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra. 
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đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra 
làm rõ hành vi và hậu quả thiệt hại có hay không có của 3 
ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV. 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy 
Trung ương chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý các sai 
phạm liên quan đến đất đai của Quân khu 7. 

Hai là, đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Đại Dương, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:  

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo 
Cơ quan giám định khẩn trương, trong tháng 4/2016 hoàn 
thành việc giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra. 
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- Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện 
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xử lý 
những khó khăn, vướng mắc, kết thúc điều tra vụ án 
trong tháng 6/2016; đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc 
gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương 
và nhận tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi để xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật. 

Ba là, đối với các vụ án đang điều tra thuộc giai đoạn 
II được tách ra hoặc Hội đồng xét xử khởi tố, kiến nghị tại 
phiên tòa từ các vụ án: Huỳnh Thị Huyền Như và đồng 
phạm; Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; Lâm Ngọc Khuân và 
đồng phạm; Dương Thanh Cường và đồng phạm; Phạm 
Văn Cử và đồng phạm; Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm. 

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu: Đồng chí Bộ trưởng 
Bộ Công an chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc 
phát sinh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết thúc để xử 
lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Bốn là, thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng 
phải chủ động chỉ đạo xử lý công việc trong quá trình 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc do 
cơ quan mình thụ lý. Giao đồng chí Đinh Thế Huynh - 
Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng 
chí Phan Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo xử lý khi có khó khăn, vướng 
mắc mà lãnh đạo các ngành đã bàn nhưng vẫn không 
thống nhất. 
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3. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất về cơ chế phối 
hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương 
và địa phương trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 
tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Thủ 
trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng phải trực tiếp chỉ 
đạo và thực hiện tốt công tác phối hợp này nhằm rút ngắn 
thời gian xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. 

Giao Ban Nội chính Trung ương hoàn thiện văn bản, 
trình Thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành để triển khai 
thực hiện. 

4. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất không tổ chức 
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng 
do Ban Chỉ đạo chủ trì. 

5. Giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 10 BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 27 tháng 4 năm 2016 

1. Về kết quả thực hiện kết luận Phiên họp thứ 
chín của Ban Chỉ đạo 

Từ sau Phiên họp thứ chín đến nay, các nội dung kết 
luận đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai 
thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Trung ương đang 
khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định về “Cơ chế cung 
cấp và chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, 
chống tham nhũng” để trình Ban Bí thư ký ban hành. 
Chính phủ đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật 
phòng, chống tham nhũng để đề xuất sửa đổi toàn diện 
Luật phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ 
đạo tổ chức triển khai thực hiện 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”; chuẩn bị triển khai các đoàn công tác kiểm 
tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại một số địa 
phương và kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát 
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hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. 
Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, 
dư luận xã hội quan tâm đã và đang được chỉ đạo tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, 
xét xử. Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý hai vụ án 
nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đại Dương; thông qua cơ chế phối hợp giữa các cơ 
quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phương đối 
với các vụ án do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội 
chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Ban Nội chính Trung 
ương đã chủ động làm việc với Ban Thường vụ một số tỉnh 
để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
xử lý 15 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung 
ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; tham mưu 
Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo 
một số cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

2. Về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 
Chỉ đạo 

Thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Chỉ đạo theo hướng: Bổ sung nhiệm vụ giúp 
Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác 
xây dựng, hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực được phân 
công trực tiếp quản lý, phụ trách để phục vụ công tác 
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cấp và chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, 
chống tham nhũng” để trình Ban Bí thư ký ban hành. 
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hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. 
Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, 
dư luận xã hội quan tâm đã và đang được chỉ đạo tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, 
xét xử. Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý hai vụ án 
nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đại Dương; thông qua cơ chế phối hợp giữa các cơ 
quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phương đối 
với các vụ án do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội 
chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Ban Nội chính Trung 
ương đã chủ động làm việc với Ban Thường vụ một số tỉnh 
để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
xử lý 15 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung 
ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; tham mưu 
Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo 
một số cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

2. Về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 
Chỉ đạo 

Thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Chỉ đạo theo hướng: Bổ sung nhiệm vụ giúp 
Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác 
xây dựng, hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực được phân 
công trực tiếp quản lý, phụ trách để phục vụ công tác 
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phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động của 
ngành mà đồng chí thành viên là thủ trưởng cao nhất hoặc 
trực tiếp phụ trách; điều chỉnh lại một số địa bàn cho phù 
hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, khối lượng công việc, 
chức danh, trách nhiệm, thẩm quyền, lĩnh vực công tác của 
từng đồng chí thành viên và bảo đảm sự cân đối giữa các 
thành viên Ban Chỉ đạo. 

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến 
góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện 
văn bản, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành để làm cơ 
sở triển khai thực hiện. 

3. Về kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra 
vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp năm 2016 của 
Ban Chỉ đạo 

Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo để 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Kế thừa và 
phát huy kết quả kiểm tra, giám sát các năm trước, năm 
2016 Ban Chỉ đạo thống nhất tổ chức 7 đoàn công tác do 7 
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, tiến 
hành kiểm tra, giám sát tại 14 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng 
Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Ninh, Tây Ninh, Hậu Giang, 
Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Phước, Quảng Nam, Phú Yên, 
Long An, Tiền Giang. 

Lưu ý việc kiểm tra, giám sát cần phải bảo đảm thiết 
thực, hiệu quả; chọn các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám 
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sát phải đích đáng; phân công địa bàn kiểm tra, giám sát 
cho các đoàn công tác phải hợp lý nhằm tiết kiệm thời 
gian, kinh phí; bố trí thời gian tiến hành kiểm tra, giám 
sát phù hợp, không làm ảnh hưởng các chương trình công 
tác khác. 

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn thiện 
kế hoạch, trình Thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành để 
tổ chức thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan quyết định thành lập các Tổ giúp việc để 
tham mưu, phục vụ các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ. 

4. Về kế hoạch thực hiện 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” 

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch thực 
hiện 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”. Tuy nhiên, cần lưu 
ý nội dung Kế hoạch phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp 
được nêu trong Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; 
tránh trùng lắp, chồng chéo với các chương trình, kế hoạch 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung, ưu tiên cho những 
việc trọng tâm, cấp bách, liên quan đến phát hiện, xử lý 
tham nhũng; cân nhắc việc ghép một số nội dung sao cho 
hợp lý; chỉ rõ cơ quan chủ trì, cá nhân phụ trách và thời 
gian hoàn thành từng nội dung công việc cụ thể. 
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Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu ý kiến góp 
ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn 
thiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, trình 
Thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành để tổ chức triển 
khai thực hiện. 

5. Về kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII 
của Đảng; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã 
hội quan tâm 

Tại Phiên họp thứ tám, Ban Chỉ đạo đã thống nhất về 
việc “đưa ra xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại 
hội lần thứ XII của Đảng” và các cơ quan chức năng đã tập 
trung triển khai hoàn thành theo đúng yêu cầu. Ban Chỉ 
đạo biểu dương các cơ quan chức năng đã nỗ lực, cố gắng 
phối hợp xử lý nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc để 
hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm nêu 
trên theo đúng quy định của pháp luật, tạo hiệu ứng tích 
cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyết 
tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt 
và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái 
quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 
nghiêm trọng”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác 
phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty 
Vinashinlines vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
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Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, 
Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán 
sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan 
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp 
chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn trong từng vụ án, vụ 
việc đã được nêu trong Báo cáo cụ thể trình tại Phiên họp 
này của Ban Nội chính Trung ương và tích cực thực hiện 
Kết luận tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (Thông 
báo kết luận số 11-TB/BCĐTW ngày 20/4/2016). 

Giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và 
báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 
các nội dung nêu trên. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 11 BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 28 tháng 12 năm 2016 

1. Về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ 
đạo trong năm 2016 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, khối lượng công việc lớn; nhiều thành viên 
Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn; công tác phòng, chống 
tham nhũng rất khó khăn, phức tạp; cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân luôn quan tâm, kỳ vọng, đòi hỏi ngày càng cao 
đối với công tác phòng, chống tham nhũng cũng như hoạt 
động của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng 
đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công 
tác, quyết tâm, quyết liệt và có những chuyển biến rõ rệt, 
tích cực. Hầu hết những nội dung quan trọng trong 
Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo được 
thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch; 
nhiều vụ án tham nhũng lớn, khó khăn, phức tạp được 
chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, 
thể hiện trên các mặt: 

Một là, kịp thời kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đã kịp thời bổ sung, 
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kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo sau Đại hội XII của 
Đảng; điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các thành viên 
Ban Chỉ đạo nhằm bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc công tác xây dựng thể chế; quy định rõ trách 
nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong 
ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách; điều chỉnh 
một số địa bàn để phù hợp với lĩnh vực công tác của các 
thành viên Ban Chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo 
vừa quan tâm chỉ đạo toàn diện, đổi mới phương thức, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, vừa quan 
tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng 
trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt 
trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tham dự đầy 
đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tích cực, khẩn trương 
chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương 
trình, kế hoạch công tác, kết luận của Ban Chỉ đạo và 
Thường trực Ban Chỉ đạo; kiến nghị, đề xuất nhiều chủ 
trương, giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác phòng, chống 
tham nhũng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa 
bàn được phân công phụ trách; kiểm tra, giám sát, đôn 
đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số bộ, 
ngành, địa phương. 
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Sự phối hợp và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà 
nước, các cơ quan tố tụng Trung ương chặt chẽ hơn, hiệu 
quả hơn; các cơ quan báo chí, truyền thông vào cuộc tích 
cực, hiệu quả. 

Hai là, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, 
xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo, ban 
hành cơ chế “Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan 
tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, 
truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế...”, 
nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong 
thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, 
kinh tế. Ngoài hai phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường 
trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức hai cuộc họp để chỉ đạo xử lý 
một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, 
phức tạp; vừa chỉ đạo định hướng chủ trương xử lý, vừa 
chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc, gắn với trách 
nhiệm của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyền; 
chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, đưa 6 vụ án1 ra xét xử sơ thẩm trong năm 2016 và 

___________ 

1. Vụ án Phạm Ngọc Ngoạn và đồng phạm; vụ án Trịnh Văn 
Thắng và đồng phạm; vụ án Nguyễn Việt Hoàng và đồng phạm; 
vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm; vụ án Huỳnh Thị Huyền 
Như (nội dung Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy, yêu cầu điều 
tra, xét xử lại); vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. 
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quý I năm 2017; khẩn trương đưa 7 vụ án1 thuộc diện Ban 
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã xét xử sơ thẩm có kháng cáo, 
kháng nghị ra xét xử phúc thẩm trong năm 2016.  

Năm 2016, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung, 
sâu sát, quyết liệt của Thường trực Ban Chỉ đạo và sự nỗ 
lực, cố gắng của các cơ quan tiến hành tố tụng nên nhiều 
vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh 
theo quy định của pháp luật, như: Vụ án Phạm Công 
Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Lê Dũng; vụ án Phạm 
Ngọc Ngoạn; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần điều tra 
lại), v.v.. Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo đã truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ/121 bị cáo; xét xử phúc 
thẩm 6 vụ/55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội chính 
Trung ương theo dõi, đôn đốc đã truy tố, xét xử sơ thẩm 
3 vụ/10 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ/3 bị cáo. 

Trong 4 năm, từ khi thành lập đến nay, trong tổng số 
40 vụ án và 7 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo (trong đó có nhiều vụ xảy ra từ nhiều năm trước khi 
thành lập Ban Chỉ đạo), đến nay đã kết luận điều tra, đề 
nghị truy tố 26 vụ/330 bị can; đã truy tố, xét xử sơ thẩm 
21 vụ/247 bị cáo, xét xử phúc thẩm 15 vụ/134 bị cáo, với 
mức án nghiêm khắc (7 bị cáo với 8 mức án tử hình, 14 bị cáo 
___________ 

1. Vụ án Lê Hùng Sơn và đồng phạm; vụ án Vũ Quốc Hảo 
và đồng phạm; vụ án Phạm Văn Cử và đồng phạm; vụ án 
Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm; vụ án Phạm Thị Bích Lương 
và đồng phạm; vụ án Trần Quốc Đông và đồng phạm; vụ án 
Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I). 
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với 15 mức án tù chung thân, 6 bị cáo có mức án tù 30 
năm, 203 bị cáo có mức án tù từ 15 tháng đến dưới 30 
năm); trong số 29 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung 
ương theo dõi, đôn đốc, đã kết luận điều tra, đề nghị truy 
tố 21 vụ/93 bị can, đã truy tố, xét xử sơ thẩm 18 vụ/68 bị 
cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ/24 bị cáo. 

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ 
đạo đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc 
thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm tại 14 tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, 
các đoàn công tác đã kiến nghị 42 vấn đề cơ chế, chính 
sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 
87 vụ việc, vụ án. 

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp 
với Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tài 
chính kiểm tra chuyên đề “Công tác phòng ngừa, phát 
hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan”. 
Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên được tiến hành từ khi 
thành lập Ban Chỉ đạo đến nay. Qua kiểm tra, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương đã đưa ra 11 nhóm kiến nghị về 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối 
với công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức 
cán bộ phục vụ phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể 
chế về phòng, chống tham nhũng; xử lý các vụ việc, vụ án 
tham nhũng; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
thuế, hải quan, v.v.; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ 
trách nhiệm và xử lý đối với 72 cơ quan, đơn vị có liên quan. 
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Ban Chỉ đạo cũng đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan 
chức năng tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh 
tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng 
cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan của 
Đảng với các cơ quan nhà nước nói chung, giữa cơ quan 
kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm 
toán, điều tra nói riêng. 

Bốn là, chỉ đạo đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế về 
quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; các 
quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi 
quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống 
tham nhũng. Do vậy, nhiều văn bản quan trọng của Đảng, 
Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng đã được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xây 
dựng, ban hành, như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban 
Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương 
VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
của Đảng; Quy định số 55-CT/TW ngày 19/12/2016 của Bộ 
Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò 
nêu gương của cán bộ, đảng viên; Luật báo chí, Luật tiếp 
cận thông tin, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
quản lý thuế, Luật đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung 
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quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; các 
quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi 
quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống 
tham nhũng. Do vậy, nhiều văn bản quan trọng của Đảng, 
Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng đã được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xây 
dựng, ban hành, như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban 
Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương 
VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
của Đảng; Quy định số 55-CT/TW ngày 19/12/2016 của Bộ 
Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò 
nêu gương của cán bộ, đảng viên; Luật báo chí, Luật tiếp 
cận thông tin, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
quản lý thuế, Luật đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung 
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Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện của Luật đầu tư và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, v.v.. 

Chỉ đạo 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; tổng kết 10 
năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và khẩn 
trương xây dựng, trình Quốc hội dự thảo Luật phòng, 
chống tham nhũng (sửa đổi); chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ 
sung các quy định trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát của 
Đảng có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

Năm là, chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW 
của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện 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. Ban Nội chính Trung ương tích cực, chủ 
động giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, hầu 
hết các nội dung đã và đang được cấp ủy, tổ chức đảng và các 
cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Sáu là, Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, 
cố gắng, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, 
phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chuẩn bị chu đáo 
nội dung, tài liệu, đổi mới chương trình và phương pháp 
báo cáo các tài liệu, phục vụ tốt các phiên họp Ban Chỉ đạo 
và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ động tham 
mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối 
hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc. Tích cực, chủ động phối 
hợp với các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, đôn đốc xử lý 

 296

hoặc tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; giúp Ban Chỉ đạo 
thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp kiểm 
tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham 
nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; tổng kết 10 năm 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; theo dõi, nắm 
tình hình công tác phòng, chống tham nhũng tại một số 
cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, v.v.. 

Đạt được kết quả nêu trên là do sự tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, trực tiếp, cụ thể của Thường trực Ban Chỉ đạo; 
tích cực, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng lớn của các thành viên 
Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; sự 
phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả hơn giữa các cơ 
quan của Đảng với các cơ quan của Nhà nước nói chung, 
giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan 
thanh tra, kiểm toán, điều tra của Nhà nước nói riêng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động của Ban Chỉ đạo còn một số tồn tại, hạn chế: 
(1) Là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, khối lượng công việc lớn, nên một số thành 
viên Ban Chỉ đạo dành thời gian chưa nhiều cho việc 
thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhất là trong 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công phụ 
trách, theo dõi, chỉ đạo; (2) Mặc dù Ban Chỉ đạo, Thường 
trực Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, các cơ quan tiến 
hành tố tụng đã có nhiều nỗ lực cố gắng lớn, nhưng việc 
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Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện của Luật đầu tư và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, v.v.. 

Chỉ đạo 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; tổng kết 10 
năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và khẩn 
trương xây dựng, trình Quốc hội dự thảo Luật phòng, 
chống tham nhũng (sửa đổi); chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ 
sung các quy định trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát của 
Đảng có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

Năm là, chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW 
của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện 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. Ban Nội chính Trung ương tích cực, chủ 
động giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, hầu 
hết các nội dung đã và đang được cấp ủy, tổ chức đảng và các 
cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Sáu là, Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, 
cố gắng, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, 
phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chuẩn bị chu đáo 
nội dung, tài liệu, đổi mới chương trình và phương pháp 
báo cáo các tài liệu, phục vụ tốt các phiên họp Ban Chỉ đạo 
và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ động tham 
mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối 
hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc. Tích cực, chủ động phối 
hợp với các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, đôn đốc xử lý 
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hoặc tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; giúp Ban Chỉ đạo 
thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp kiểm 
tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham 
nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; tổng kết 10 năm 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; theo dõi, nắm 
tình hình công tác phòng, chống tham nhũng tại một số 
cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, v.v.. 

Đạt được kết quả nêu trên là do sự tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, trực tiếp, cụ thể của Thường trực Ban Chỉ đạo; 
tích cực, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng lớn của các thành viên 
Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; sự 
phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả hơn giữa các cơ 
quan của Đảng với các cơ quan của Nhà nước nói chung, 
giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan 
thanh tra, kiểm toán, điều tra của Nhà nước nói riêng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động của Ban Chỉ đạo còn một số tồn tại, hạn chế: 
(1) Là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, khối lượng công việc lớn, nên một số thành 
viên Ban Chỉ đạo dành thời gian chưa nhiều cho việc 
thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhất là trong 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công phụ 
trách, theo dõi, chỉ đạo; (2) Mặc dù Ban Chỉ đạo, Thường 
trực Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, các cơ quan tiến 
hành tố tụng đã có nhiều nỗ lực cố gắng lớn, nhưng việc 
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điều tra, giám định, truy tố, xét xử một số vụ án tham 
nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
đặc biệt quan tâm vẫn còn kéo dài; số vụ án tham nhũng 
được phát hiện, xử lý còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất 
là tự phát hiện trong nội bộ; công tác phát hiện, xử lý 
tham nhũng ở cơ quan, địa phương chưa mạnh, còn nhiều 
hạn chế; thu hồi tài sản tham nhũng mặc dù có tiến bộ, 
nhưng tỷ lệ còn thấp; phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong một số trường hợp chưa tốt; khen thưởng 
người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng chưa 
được quan tâm đúng mức; một số đối tượng đang trong 
quá trình thanh tra, kiểm tra do có liên quan đến các sai 
phạm về kinh tế, tham nhũng đã bỏ trốn ra nước ngoài 
gây bức xúc và hoài nghi trong Nhân dân; (3) Tiến độ 
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình, 
kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo còn chậm. 

2. Về nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, năm 2017, Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời 
các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, 
nghiêm trọng, phức tạp; tập trung kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về 
tham nhũng, lãng phí, như: đất đai, tài nguyên khoáng 
sản; các dự án đầu tư theo các hình thức BOT, BT; 
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cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tài chính, ngân 
hàng, thuế, hải quan; đầu tư nước ngoài; công tác cán bộ, 
v.v.; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, 
tạo chuyển biến mạnh hơn ở địa phương; tiếp tục kiện 
toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu 
quả phối hợp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức 
năng phòng, chống tham nhũng. Trong đó tập trung thực 
hiện có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 
luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về 
việc 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; Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW 
ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị 
số 50-CT/TW 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”. 

Hai là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt 
nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để sớm kết thúc việc xử 
lý; tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ, xử 
lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây 
thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận 
xã hội quan tâm. 

- Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Cố ý làm trái, vi 
phạm các quy định về cho vay” xảy ra tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đông Á, Thành phố Hồ Chí Minh 
(DongA Bank); các vụ việc, vụ án xảy ra tại Tổng Công ty 
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điều tra, giám định, truy tố, xét xử một số vụ án tham 
nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
đặc biệt quan tâm vẫn còn kéo dài; số vụ án tham nhũng 
được phát hiện, xử lý còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất 
là tự phát hiện trong nội bộ; công tác phát hiện, xử lý 
tham nhũng ở cơ quan, địa phương chưa mạnh, còn nhiều 
hạn chế; thu hồi tài sản tham nhũng mặc dù có tiến bộ, 
nhưng tỷ lệ còn thấp; phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong một số trường hợp chưa tốt; khen thưởng 
người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng chưa 
được quan tâm đúng mức; một số đối tượng đang trong 
quá trình thanh tra, kiểm tra do có liên quan đến các sai 
phạm về kinh tế, tham nhũng đã bỏ trốn ra nước ngoài 
gây bức xúc và hoài nghi trong Nhân dân; (3) Tiến độ 
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình, 
kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo còn chậm. 

2. Về nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, năm 2017, Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời 
các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, 
nghiêm trọng, phức tạp; tập trung kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về 
tham nhũng, lãng phí, như: đất đai, tài nguyên khoáng 
sản; các dự án đầu tư theo các hình thức BOT, BT; 
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cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tài chính, ngân 
hàng, thuế, hải quan; đầu tư nước ngoài; công tác cán bộ, 
v.v.; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, 
tạo chuyển biến mạnh hơn ở địa phương; tiếp tục kiện 
toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu 
quả phối hợp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức 
năng phòng, chống tham nhũng. Trong đó tập trung thực 
hiện có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 
luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về 
việc 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; Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW 
ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị 
số 50-CT/TW 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”. 

Hai là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt 
nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để sớm kết thúc việc xử 
lý; tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ, xử 
lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây 
thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận 
xã hội quan tâm. 

- Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Cố ý làm trái, vi 
phạm các quy định về cho vay” xảy ra tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đông Á, Thành phố Hồ Chí Minh 
(DongA Bank); các vụ việc, vụ án xảy ra tại Tổng Công ty 
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cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vào diện Ban 
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành 
xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm các vụ án còn lại1 theo 
đúng kế hoạch tại Thông báo số 30-TB/BCĐTW, bảo đảm 
việc xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. 

- Khẩn trương kết thúc xác minh, xử lý 4 vụ việc; điều 
tra, truy tố, xét xử 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo 
dõi, chỉ đạo; 1 vụ việc, 4 vụ án thuộc diện Ban Nội chính 
Trung ương theo dõi, đôn đốc trong năm 2017. Trọng tâm 
là 5 vụ án, 3 vụ việc, 10 kiến nghị thuộc giai đoạn II vụ án 
Phạm Công Danh; giai đoạn II các vụ án Hà Văn Thắm, 
Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo, Dương Thanh 
Cường, Lâm Ngọc Khuân. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý 
các vụ việc, vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp 
Dầu khí Việt Nam (PVC). 

- Tăng cường phối hợp cấp lãnh đạo ở các cơ quan tiến 
hành tố tụng và Ban Nội chính Trung ương để kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ 
án phức tạp, kéo dài, nhất là trong xử lý các kiến nghị, 
khởi tố tại phiên tòa, bảo đảm thận trọng, nghiêm minh, 
đúng quy định của pháp luật. 

___________ 

1. Xét xử sơ thẩm: vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm; vụ 
án Huỳnh Thị Huyền Như (nội dung Hội đồng xét xử phúc thẩm 
hủy, yêu cầu điều tra, xét xử lại); vụ án Hà Văn Thắm và đồng 
phạm; vụ án Nguyễn Việt Hoàng và đồng phạm. Xét xử phúc 
thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I). 
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- Tập trung thanh tra, kiểm toán để làm rõ, xử lý 
nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây 
thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận 
xã hội quan tâm: (1) Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; 
(2) Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol 
Phú Thọ; (3) Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh 
học Ethanol Dung Quất; (4) Dự án xây dựng Nhà máy 
nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; (5) Dự án Nhà 
máy đạm Ninh Bình; (6) Dự án mở rộng Nhà máy đạm 
Hà Bắc; (7) Dự án đạm DAP số 1 Hải Phòng; (8) Dự án 
đạm DAP số 2 Lào Cai; (9) Dự án Nhà máy bột giấy 
Phương Nam; (10) Dự án mở rộng Nhà máy gang thép 
Thái Nguyên giai đoạn 2; (11) Dự án đầu tư khai thác mỏ 
sắt Quý Sa; (12) Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. 
Qua thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện có dấu hiệu của 
tội phạm thì phải kịp thời chuyển đến Cơ quan điều tra 
Bộ Công an để tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật. 

- Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa 
án nhân dân tối cao theo chức năng, nhiệm vụ quy định, 
chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các 
cơ quan, đơn vị liên quan chọn một số vụ án, vụ việc 
điển hình để tổng kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục lựa 
chọn đưa ra một số vụ án khác vào diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo. 

Ba là, chỉ đạo hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội 
và phòng, chống tham nhũng: Nghiên cứu để sửa đổi, 
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- Tập trung thanh tra, kiểm toán để làm rõ, xử lý 
nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây 
thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận 
xã hội quan tâm: (1) Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; 
(2) Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol 
Phú Thọ; (3) Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh 
học Ethanol Dung Quất; (4) Dự án xây dựng Nhà máy 
nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; (5) Dự án Nhà 
máy đạm Ninh Bình; (6) Dự án mở rộng Nhà máy đạm 
Hà Bắc; (7) Dự án đạm DAP số 1 Hải Phòng; (8) Dự án 
đạm DAP số 2 Lào Cai; (9) Dự án Nhà máy bột giấy 
Phương Nam; (10) Dự án mở rộng Nhà máy gang thép 
Thái Nguyên giai đoạn 2; (11) Dự án đầu tư khai thác mỏ 
sắt Quý Sa; (12) Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. 
Qua thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện có dấu hiệu của 
tội phạm thì phải kịp thời chuyển đến Cơ quan điều tra 
Bộ Công an để tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật. 

- Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa 
án nhân dân tối cao theo chức năng, nhiệm vụ quy định, 
chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các 
cơ quan, đơn vị liên quan chọn một số vụ án, vụ việc 
điển hình để tổng kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục lựa 
chọn đưa ra một số vụ án khác vào diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo. 

Ba là, chỉ đạo hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội 
và phòng, chống tham nhũng: Nghiên cứu để sửa đổi, 
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bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng, Bộ luật hình sự, 
Luật tố cáo, Luật giám định tư pháp và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; các văn bản do các đoàn công tác 
kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo kiến nghị để khắc 
phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công 
tác phòng, chống tham nhũng. 

Khẩn trương rà soát, ban hành quy định về quản lý 
cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, 
kiểm tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm về kinh tế, 
tham nhũng, không để bỏ trốn, tẩu tán tài sản. 

Bốn là, tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thanh tra các 
vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng ở một số bộ, ngành, địa phương; kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn kiểm 
tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. 

Năm là, tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra 
kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước tại một số bộ, ngành, địa phương để phát hiện các 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, chuyển cơ 
quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sáu là, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Kế hoạch nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường 
trực của Ban Chỉ đạo, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy 
lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Kế hoạch số 04-
KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII. 
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Bảy là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

3. Về những kiến nghị, đề xuất 

- Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị của 7 đoàn công 
tác theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo và 
Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giao Ban 
Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả 
với Ban Chỉ đạo. 

- Ban Chỉ đạo thống nhất các nội dung kiến nghị, đề 
xuất được nêu trong Tờ trình số 12-TTr/BNCTW ngày 
24/12/2016 của Ban Nội chính Trung ương, trong các báo 
cáo gửi Ban Chỉ đạo và ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo 
tại Phiên họp này. Giao Ban Nội chính Trung ương tham 
mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ 
đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện từng nội 
dung cụ thể. 

Giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và 
báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 
các nội dung nêu trên. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 12 BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 31 tháng 7 năm 2017 

1. Về tình hình, kết quả hoạt động sáu tháng đầu 
năm 2017 

Trong sáu tháng đầu năm, cùng với việc triển khai, 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy những kết quả đạt được 
trong năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp 
tục được đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu hơn, kết quả 
rõ nét hơn, đồng bộ, đồng đều hơn; chú ý khắc phục 
những khâu, những việc còn hạn chế, yếu kém, kể cả 
Trung ương và địa phương, các ngành, các lĩnh vực. 
Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, 
phức tạp được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; xử lý 
kỷ luật nghiêm cả cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cả 
cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu, không chỉ cán bộ 
cấp dưới mà cả cán bộ cấp trên, được Nhân dân, cán bộ, 
đảng viên đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao trách 
nhiệm, tích cực, khẩn trương, quan tâm, quyết liệt hơn 
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trong triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo 
Chương trình công tác đã đề ra. Các cơ quan đã phối hợp 
chặt chẽ hơn, nhịp nhàng hơn, vào cuộc quyết liệt hơn, 
nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính 
phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính 
Trung ương đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao. Hầu hết những nội dung 
quan trọng trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 
được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch, 
với những kết quả nổi bật là:  

Một là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn 
thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng. Nhiều văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng được ban hành, tạo cơ sở chính 
trị, pháp lý đồng bộ hơn cho công tác phòng, chống tham 
nhũng, nhất là thông qua Bộ luật hình sự năm 2015, ban 
hành Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ 
Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của 
cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Quy 
định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về 
giám sát của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện 
nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của 
Bộ Chính trị 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. 

Hai là, tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán một 
số lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, 
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tiêu cực, nhất là kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến 
hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân 
để xảy ra sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 
Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban 
Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Đồng 
Nai, v.v.; tiến hành thanh tra, kiểm toán 9 dự án gây 
thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (đã kết 
thúc thanh tra tại ba dự án); tiến hành thanh tra toàn 
diện dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% 
cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); 
việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, v.v.. 

Ba là, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ 
việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, 
dư luận xã hội quan tâm. Đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 
đối với 4/6 vụ án theo kế hoạch, với những mức án nghiêm 
khắc được áp dụng, có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng 
ngừa chung, được dư luận đồng tình1; kết thúc điều tra, 
điều tra bổ sung 8 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo2; kết thúc việc giải quyết 2 vụ án, 4 vụ việc, 16 
kiến nghị thuộc giai đoạn II các vụ án Phạm Công Danh, 

___________ 

1. 2 bị cáo tử hình, 1 bị cáo tù chung thân, 17 bị cáo tù có 
thời hạn từ 20 tháng đến 24 năm tù. 

2. Gồm: (1) Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn II); 
(2) Vụ án Hà Tấn Phước và đồng phạm; (3) Vụ án Hà Văn Thắm và 
đồng phạm (giai đoạn I); (4) Vụ án Hoàng Thế Trung và đồng 
phạm; (5) Vụ án Phan Minh Nguyệt và đồng phạm; (6) Vụ án 
Châu Thị Thu Nga và đồng phạm; (7) Vụ án Bùi Văn Khen và 
đồng phạm; (8) Vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng phạm. 
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Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Văn Cử, Dương Thanh 
Cường, Lâm Ngọc Khuân. 

Bốn là, xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban 
Chỉ đạo; thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh 
tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 
tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
quan tâm ở 20 địa phương. 

Năm là, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, 
chống tham nhũng được tăng cường, có hiệu quả, nhất là 
công khai kết quả kiểm tra, xử lý trong thời gian vừa qua 
có tác dụng rất lớn, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân. 

Sáu là, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế. Chúng ta làm bài 
bản, có phân công cụ thể, xác định thời gian hoàn thành 
và kết quả cụ thể; triển khai các công việc theo chương 
trình, kế hoạch, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, có 
vướng mắc thì kịp thời bàn bạc, tháo gỡ; rõ đến đâu xử lý 
đến đó, làm từng việc, làm việc trước tạo tiền đề cho việc 
sau; tất cả các cơ quan đều vào cuộc, kịp thời công khai 
thông tin, huy động sức mạnh toàn dân, hệ thống chính 
trị, Nhân dân và báo chí. Đó cũng là những bài học, kinh 
nghiệm cho công tác phòng, chống tham nhũng trong thời 
gian tới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tiến độ xử lý 
một số vụ việc, vụ án vẫn còn chậm so với kế hoạch; 
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công tác phát hiện, điều tra, giám định tuy có tiến bộ, 
nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu; thu hồi tài sản tham nhũng 
đã được chú ý và có một số kết quả cụ thể hơn nhưng tỷ lệ 
còn thấp; so với cấp Trung ương, công tác phát hiện, xử lý 
tham nhũng ở địa phương chưa có chuyển biến mạnh mẽ 
và quyết liệt; trong một số trường hợp xử lý kỷ luật hành 
chính còn chậm, chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa tương 
xứng với xử lý kỷ luật của Đảng; sự phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng trong một số trường hợp vẫn chưa tốt. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối 
năm 2017 

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới 
cần làm quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, phấn đấu hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề 
ra; quan tâm hơn công tác phát hiện, giám định, thu hồi 
tài sản tham nhũng và các khâu yếu của địa phương. Tập 
trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là triển khai thực hiện Bộ luật hình sự 
năm 2015, Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ 
Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu 
nhập và một số quy định của Ban Bí thư, của Chính phủ, 
tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở. 

Thứ hai, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, nhất là 
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sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tố 
cáo, pháp luật về giám định tư pháp. Khẩn trương rà soát, 
ban hành quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên 
quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh các 
dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, không để bỏ 
trốn, tẩu tán tài sản. 

Về giám định tư pháp: phải thống nhất nhận thức và 
đổi mới mạnh mẽ về công tác giám định, với nguyên tắc: 
Cơ quan tư pháp phải chịu trách nhiệm quyết định cuối 
cùng; cái gì đã rõ thì kết luận điều tra, truy tố, xét xử phù 
hợp với thực tiễn, đúng bản chất, đúng quy định của pháp 
luật; những vấn đề luật quy định phải bắt buộc giám định 
thì phải khẩn trương giám định, quy định rõ thời hạn 
hoàn thành, không dây dưa kéo dài; những vấn đề gì pháp 
luật chưa quy định thì các cơ quan chức năng thống nhất 
với nhau để xử lý cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của 
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực; ngoài giám định còn nhiều biện pháp điều tra khác 
theo luật, không lấy giám định thay cho các biện pháp 
điều tra khác. 

Thứ ba, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán 
Nhà nước... chủ động phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp 
tài liệu cho nhau; chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ xác 
minh vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; vụ, việc nào có 
điều kiện thì tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài, 
trọng tâm là: 
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công tác phát hiện, điều tra, giám định tuy có tiến bộ, 
nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu; thu hồi tài sản tham nhũng 
đã được chú ý và có một số kết quả cụ thể hơn nhưng tỷ lệ 
còn thấp; so với cấp Trung ương, công tác phát hiện, xử lý 
tham nhũng ở địa phương chưa có chuyển biến mạnh mẽ 
và quyết liệt; trong một số trường hợp xử lý kỷ luật hành 
chính còn chậm, chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa tương 
xứng với xử lý kỷ luật của Đảng; sự phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng trong một số trường hợp vẫn chưa tốt. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối 
năm 2017 

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới 
cần làm quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, phấn đấu hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề 
ra; quan tâm hơn công tác phát hiện, giám định, thu hồi 
tài sản tham nhũng và các khâu yếu của địa phương. Tập 
trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là triển khai thực hiện Bộ luật hình sự 
năm 2015, Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ 
Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu 
nhập và một số quy định của Ban Bí thư, của Chính phủ, 
tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng, 
chống tham nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở. 

Thứ hai, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, nhất là 
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sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tố 
cáo, pháp luật về giám định tư pháp. Khẩn trương rà soát, 
ban hành quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên 
quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh các 
dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, không để bỏ 
trốn, tẩu tán tài sản. 

Về giám định tư pháp: phải thống nhất nhận thức và 
đổi mới mạnh mẽ về công tác giám định, với nguyên tắc: 
Cơ quan tư pháp phải chịu trách nhiệm quyết định cuối 
cùng; cái gì đã rõ thì kết luận điều tra, truy tố, xét xử phù 
hợp với thực tiễn, đúng bản chất, đúng quy định của pháp 
luật; những vấn đề luật quy định phải bắt buộc giám định 
thì phải khẩn trương giám định, quy định rõ thời hạn 
hoàn thành, không dây dưa kéo dài; những vấn đề gì pháp 
luật chưa quy định thì các cơ quan chức năng thống nhất 
với nhau để xử lý cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của 
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực; ngoài giám định còn nhiều biện pháp điều tra khác 
theo luật, không lấy giám định thay cho các biện pháp 
điều tra khác. 

Thứ ba, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán 
Nhà nước... chủ động phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp 
tài liệu cho nhau; chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ xác 
minh vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; vụ, việc nào có 
điều kiện thì tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài, 
trọng tâm là: 
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- Hoàn thành xét xử sơ thẩm hai vụ án theo kế hoạch: 
Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm (giai đoạn I); vụ án 
Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm (phần Hội đồng xét 
xử phúc thẩm hủy, yêu cầu điều tra, xét xử lại); khẩn 
trương điều tra, đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng 
phạm ra truy tố, xét xử trong năm 2017. 

- Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án; xử lý 
4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và 
4 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, nhất 
là các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh. 

- Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ 
án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu 
khí Việt Nam (PVC), Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đông Á, giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm, giai đoạn II vụ 
án Vũ Quốc Hảo. 

- Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý 2 vụ việc 
Thanh tra Chính phủ đã kết luận, kiến nghị khởi tố: (1) 
Vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra Dự án xây dựng 
Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; (2) Vụ việc nêu trong 
Kết luận thanh tra Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất 
Ethanol Dung Quất. 

- Đối với một số vụ việc, vụ án có nhiều khó khăn, 
vướng mắc trong thanh tra, kiểm toán, xác minh, xử lý, 
điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản, nếu thấy cần 
thiết, giao Ban Nội chính Trung ương đề xuất với Thường 
trực Ban Chỉ đạo lập Tổ công tác liên ngành để tập trung 
chỉ đạo theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. 
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Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham 
nhũng. Khẩn trương kết luận thanh tra, xác định rõ đúng, 
sai, nguyên nhân, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá 
nhân có sai phạm tại các dự án: (1) Dự án mở rộng Nhà 
máy đạm Hà Bắc; (2) Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Quý 
Sa; (3) Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên, 
giai đoạn 2; (4) Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 
mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu 
(AVG); (5) Việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. 

Giao Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước rà 
soát việc thanh tra, kiểm toán các dự án: (1) Dự án xây 
dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; 
(2) Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình; (3) Dự án đạm DAP 
số 1 Hải Phòng; (4) Dự án đạm DAP số 2 Lào Cai; (5) Dự 
án Nhà máy bột giấy Phương Nam; (6) Dự án Nhà máy 
đóng tàu Dung Quất; nếu chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ 
Chính trị, Ban Chỉ đạo thì tiến hành thanh tra, kiểm 
toán lại theo quy định của pháp luật. 

Thứ năm, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của 
Ban Chỉ đạo tại 20 địa phương. Yêu cầu các thành viên 
Ban Chỉ đạo chú trọng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 
chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được 
phân công theo dõi, phụ trách; chú ý kiểm tra việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban 
Chỉ đạo. 

Thứ sáu, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan 
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- Hoàn thành xét xử sơ thẩm hai vụ án theo kế hoạch: 
Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm (giai đoạn I); vụ án 
Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm (phần Hội đồng xét 
xử phúc thẩm hủy, yêu cầu điều tra, xét xử lại); khẩn 
trương điều tra, đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng 
phạm ra truy tố, xét xử trong năm 2017. 

- Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án; xử lý 
4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và 
4 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương 
theo dõi, đôn đốc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, nhất 
là các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh. 

- Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ 
án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu 
khí Việt Nam (PVC), Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đông Á, giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm, giai đoạn II vụ 
án Vũ Quốc Hảo. 

- Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý 2 vụ việc 
Thanh tra Chính phủ đã kết luận, kiến nghị khởi tố: (1) 
Vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra Dự án xây dựng 
Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; (2) Vụ việc nêu trong 
Kết luận thanh tra Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất 
Ethanol Dung Quất. 

- Đối với một số vụ việc, vụ án có nhiều khó khăn, 
vướng mắc trong thanh tra, kiểm toán, xác minh, xử lý, 
điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản, nếu thấy cần 
thiết, giao Ban Nội chính Trung ương đề xuất với Thường 
trực Ban Chỉ đạo lập Tổ công tác liên ngành để tập trung 
chỉ đạo theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. 
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Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham 
nhũng. Khẩn trương kết luận thanh tra, xác định rõ đúng, 
sai, nguyên nhân, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá 
nhân có sai phạm tại các dự án: (1) Dự án mở rộng Nhà 
máy đạm Hà Bắc; (2) Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Quý 
Sa; (3) Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên, 
giai đoạn 2; (4) Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 
mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu 
(AVG); (5) Việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. 

Giao Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước rà 
soát việc thanh tra, kiểm toán các dự án: (1) Dự án xây 
dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; 
(2) Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình; (3) Dự án đạm DAP 
số 1 Hải Phòng; (4) Dự án đạm DAP số 2 Lào Cai; (5) Dự 
án Nhà máy bột giấy Phương Nam; (6) Dự án Nhà máy 
đóng tàu Dung Quất; nếu chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ 
Chính trị, Ban Chỉ đạo thì tiến hành thanh tra, kiểm 
toán lại theo quy định của pháp luật. 

Thứ năm, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của 
Ban Chỉ đạo tại 20 địa phương. Yêu cầu các thành viên 
Ban Chỉ đạo chú trọng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 
chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được 
phân công theo dõi, phụ trách; chú ý kiểm tra việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban 
Chỉ đạo. 

Thứ sáu, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan 
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Thường trực của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục nghiên cứu, đề 
xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham 
nhũng và các đề án, chương trình, kế hoạch đã được xác 
định trong Chương trình công tác số 42, ngày 10/01/2017 
của Ban Chỉ đạo. 

Thứ bảy, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của Nhân 
dân và báo chí; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí 
để đưa tin đúng, chính xác, kịp thời; phản bác, xử lý 
nghiêm việc đưa tin sai trái, xuyên tạc, không đúng sự 
thật, thiếu tính xây dựng, ảnh hưởng đến uy tín của 
Đảng, Nhà nước. 

3. Về những kiến nghị, đề xuất 

- Ban Chỉ đạo thống nhất các nội dung kiến nghị, đề 
xuất được nêu trong Tờ trình số 17-TTr/BNCTW ngày 
26/7/2017 của Ban Nội chính Trung ương, trong các Báo 
cáo tóm tắt và Báo cáo đầy đủ về các vụ án, vụ việc trình 
Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này. Giao Ban Nội chính Trung 
ương tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo có văn 
bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các 
nội dung cụ thể. 

- Giao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối 
hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính 
và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây 
dựng văn bản thống nhất về nguyên tắc và tiêu chí xác 
định hậu quả thiệt hại tối thiểu để có căn cứ khởi tố vụ án, 
tiến hành điều tra xử lý đối với những trường hợp đã rõ về 
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hành vi sai phạm trong các dự án đầu tư từ nguồn vốn 
nhà nước, nhưng không thể hoặc có khó khăn về giám 
định do dự án ngừng thi công, chưa quyết toán; dự án có 
vận hành nhưng thua lỗ kéo dài; dự án có công nghệ cao, 
nhiều máy móc, thiết bị, liên quan đến nhiều bộ, ngành. 

- Thống nhất ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của 
Ban Chỉ đạo, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Giao Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và 
báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả triển khai thực 
hiện các nội dung nêu trên. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 25 tháng 11 năm 2017 

1. Từ sau Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (ngày 
17/4/2017) và Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo (ngày 
31/7/2017) đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng nói 
chung, việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế 
nói riêng đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản đạt tiến độ, yêu 
cầu đề ra, có việc vượt yêu cầu, tạo khí thế tích cực, được dư 
luận, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, nhất là: (1) Tích 
cực khẩn trương đưa vụ án Hà Văn Thắm, vụ án Châu Thị 
Thu Nga ra xét xử, với những mức án nghiêm minh theo 
quy định của pháp luật (1 án tử hình, 2 án chung thân). 
Qua xét xử vụ án Hà Văn Thắm, các cơ quan chức năng còn 
làm rõ nhiều sai phạm có liên quan đến lãnh đạo Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam; đã khởi tố 5 vụ án và tiếp tục làm rõ 4 
vụ việc, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ, đánh giá 
cao; (2) Tích cực điều tra, làm rõ giai đoạn II vụ án Phạm 
Công Danh và đồng phạm (đã khởi tố mới 22 bị can); (3) 
Tích cực điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Trịnh Xuân 
Thanh và đồng phạm trong 2 vụ án, khởi tố thêm 15 bị can 
về các tội danh tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của 
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Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; (4) 
Đã ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ/119 bị can; đã kết luận 
điều tra 6 vụ/113 bị can, đình chỉ điều tra 2 vụ án, tạm 
đình chỉ điều tra 1 vụ án; kết thúc giải quyết 1 vụ việc cơ 
bản đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo. 

Tuy nhiên, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc 
còn chậm; công tác giám định, xác định tội danh vẫn còn 
vướng mắc; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa 
phương chưa chuyển biến mạnh. 

Nguyên nhân cơ bản là do khối lượng công việc nhiều, 
quá trình điều tra, truy tố, xét xử phát sinh những tình tiết 
mới cần có thời gian để xác minh, điều tra làm rõ thêm; 
phương pháp chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng có lúc, có việc chưa thật nhuần nhuyễn, 
quyết liệt, cụ thể. Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ 
quan liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 
báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 15/12/2017. 

2. Trong thời gian tới, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện một cách khẩn trương, tích cực, quyết 
liệt hơn; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, 
vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật, vừa bảo đảm 
yêu cầu chính trị. Phải quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, 
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo, nhất là 15 vụ án, 8 vụ việc trong năm 2017, quý I và 
giữa quý II năm 2018 được nêu trong Báo cáo tóm tắt 
số 146-BC/BNCTW ngày 20/11/2017 và Báo cáo đầy đủ 
số 148-BC/BNCTW ngày 25/11/2017 của Ban Nội chính 
Trung ương. 
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Đặc biệt, phải tập trung khẩn trương kết luận điều tra, 
truy tố để đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án liên quan 
đến việc góp vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại 
Dương (Ocean Bank) và một số vụ án khác ra xét xử trong 
năm 2017 và chậm nhất vào đầu tháng 02/2018, theo đúng 
quy định của pháp luật, như sau: 

(1) Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phạm tội 
“Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 
Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): 

- Kết thúc điều tra vụ án (giai đoạn I) giữa tháng 
12/2017, ban hành cáo trạng truy tố cuối tháng 12/2017 
và hoàn thành xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 02/2018. 
Các nội dung chưa đủ căn cứ kết luận thì tách ra để tiếp 
tục điều tra, xử lý ở giai đoạn II trong quý II năm 2018. 

- Đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu 
hiệu phạm tội phải báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng trong quá 
trình điều tra, truy tố, xét xử thì khẩn trương thực hiện 
theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính 
trị khóa X, đảm bảo các sai phạm đều phải được xử lý 
nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

- Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo đơn vị chức năng tích 
cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận rõ việc 
trốn đi nước ngoài của Trịnh Xuân Thanh và các trường 
hợp có liên quan (nếu có) để xử lý đúng theo quy định của 
pháp luật. 
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(2) Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần 
Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) liên 
quan đến Trịnh Xuân Thanh và một số đối tượng khác: 

Kết thúc điều tra vụ án giữa tháng 12/2017, ban hành 
cáo trạng truy tố cuối tháng 12/2017 và xét xử đầu tháng 
02/2018 cùng với vụ án “Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để xem xét 
toàn diện các hành vi sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và 
đồng phạm. 

(3) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến góp 
vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank): 

Kết thúc điều tra trong tháng 12/2017, truy tố giữa 
tháng 01/2018, hoàn thành xét xử sơ thẩm đầu tháng 
02/2018. Những trường hợp cán bộ, đảng viên có liên quan 
cần phải báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình điều 
tra, truy tố, xét xử thì khẩn trương thực hiện theo quy 
định của Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ 
Chính trị khóa X. 

(4) Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm phạm tội 
“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế 
gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 ngân hàng: Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 
(Sacombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 
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Đặc biệt, phải tập trung khẩn trương kết luận điều tra, 
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(2) Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần 
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(TP Bank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV): 

Hoàn thành xét xử sơ thẩm trong năm 2017 theo đúng 
kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(5) Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm 
(phần Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy, yêu cầu điều tra, 
xét xử lại): 

Khẩn trương đưa hai vụ án ra xét xử trong năm 2017 
theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

3. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất Phụ lục và 
những kiến nghị, đề xuất được nêu trong Báo cáo tóm tắt 
số 146-BC/BNCTW ngày 20/11/2017 và Báo cáo đầy đủ 
số 148-BC/BNCTW ngày 25/11/2017 của Ban Nội chính 
Trung ương. Yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện 
đầy đủ, nghiêm túc, đúng tiến độ các kiến nghị, đề xuất. 

4. Giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét khen 
thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
góp phần đưa các vụ án: Vũ Quốc Hảo và đồng phạm (giai 
đoạn I), Hà Văn Thắm và đồng phạm (giai đoạn I), Châu 
Thị Thu Nga và đồng phạm (giai đoạn I) ra xét xử đúng 
tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

5. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất phân công 
đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì 
cùng đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng 
Ban Chỉ đạo và đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư 
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Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ 
đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các 
vụ án, vụ việc nêu trên theo đúng kế hoạch của Thường 
trực Ban Chỉ đạo. 

Ban Nội chính Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 
báo cáo với Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo về tiến 
độ, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 13 BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 22 tháng 01 năm 2018 

1. Nhìn lại năm 2017, chúng ta vui mừng nhận thấy, 
cùng với những thành tựu chung đạt được trên hầu khắp 
các lĩnh vực của cả nước, công tác phòng, chống tham 
nhũng cũng đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt được 
nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt 
đẹp, được Nhân dân rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình 
cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã 
hội. Nổi bật là: 

Một là, đã ban hành một loạt văn bản pháp luật, pháp 
quy, quy chế, quy định... của Đảng và Nhà nước nhằm tăng 
cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
và phòng, chống tham nhũng, vừa để cảnh báo, răn đe, ngăn 
chặn và là căn cứ để phát hiện, xử lý sai phạm. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định về: 
Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; giám sát trong 
Đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về phân cấp quản lý 
cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quốc hội, Chính phủ 
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xây dựng, ban hành, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật: 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; dự thảo 
Luật tố cáo (sửa đổi); dự thảo Luật phòng, chống tham 
nhũng (sửa đổi, bổ sung);... Các bộ, ngành chức năng cũng 
đã ban hành các văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn, chỉ đạo 
thực hiện. 

Hai là, đã chủ động tăng cường kiểm tra, thanh tra, 
giám sát, kiểm toán để kịp thời phát hiện và xử lý sai 
phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy 
nhà nước. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp 
đã tích cực, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm 
trong kiểm tra, giám sát; lựa chọn đúng đối tượng, lĩnh vực, 
địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm; kết luận, 
làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị 
thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ 
chức đảng, đảng viên sai phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã 
tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.600 tổ 
chức đảng và gần 10.400 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm 
tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 300 tổ chức đảng, 
hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng 
viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ 
chức đảng và 11 cán bộ; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập 
trung kiểm tra và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 
18 cán bộ; trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan 
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đến cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số cấp ủy, tổ 
chức đảng. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ 
luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ 
máy nhà nước. 

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán các cấp đã tập 
trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận 
tiêu cực, tham nhũng. Qua thanh tra đã phát hiện 50 vụ 
có hành vi liên quan đến tham nhũng; kiến nghị thu hồi 
43.321 tỉ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 
2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 
114 vụ việc, 192 đối tượng; tiến hành thanh tra toàn diện 
4 dự án, rà soát việc thanh tra 7 dự án gây thất thoát, 
thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm 
toán đã kiến nghị thu về ngân sách nhà nước 15.222 tỉ 
đồng, chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giám sát việc 
chấp hành pháp luật trong việc công khai kết quả thanh 
tra, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, 
phát huy vai trò của báo chí và Nhân dân tham gia đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
tổ chức 8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, 
kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm 
tại 20 địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 55 
nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật để khắc phục các khó khăn, vướng mắc 
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trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa 
phương; kiến nghị các ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 
118 vụ việc, 39 vụ án tham nhũng, kinh tế. 

Ba là, đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, 
truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham 
nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã 
hội quan tâm, với những mức án nghiêm khắc và nhân văn. 

Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung 
ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và 
địa phương huy động lực lượng, quyết tâm vượt bậc, phối 
hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất 
là các khó khăn, vướng mắc về đánh giá chứng cứ, xác 
định tội danh, giám định, định giá tài sản, truy bắt đối 
tượng bỏ trốn... để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của 
Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra; giữa 
thanh tra, kiểm toán với điều tra; giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng Trung ương, địa phương và các bộ, ngành 
chức năng trong phát hiện, làm rõ, xử lý sai phạm và tội 
phạm ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn. Một số 
khâu yếu lâu nay (như điều tra, giám định, thu hồi tài 
sản, án treo nhiều...) đã có tiến bộ. 

Trong tổng số 53 vụ án, 32 vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo 
dõi, chỉ đạo, đã kết thúc chỉ đạo xử lý 26 vụ án, 13 vụ việc. 
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Riêng trong năm 2017 đã kết thúc chỉ đạo xử lý 16 vụ án, 
10 vụ việc; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ/216 bị 
can; đã truy tố 12 vụ/172 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ/73 bị 
cáo (tuyên phạt: 3 bị cáo án tử hình; 3 bị cáo tù chung 
thân; 62 bị cáo tù dưới 30 năm); xét xử phúc thẩm 6 vụ/80 
bị cáo (tuyên phạt: 2 bị cáo tử hình; 4 bị cáo tù chung 
thân; 3 bị cáo tù 30 năm; 71 bị cáo tù dưới 30 năm); việc 
kê biên, thu giữ tài sản trong một số vụ án đạt khá cao. 
Nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra xét xử kịp 
thời một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm 
trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá 
cao (vụ Giang Kim Đạt; vụ Hà Văn Thắm giai đoạn I; vụ 
Châu Thị Thu Nga; vụ Phạm Công Danh giai đoạn II; vụ 
Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm...). Các 
phiên tòa xét xử ngày càng đổi mới theo hướng công khai, 
dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. 
Rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. 

Bốn là, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan 
thông tin báo chí, vai trò giám sát của Nhân dân. Kịp 
thời chỉ đạo cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền 
về phòng, chống tham nhũng, nhất là chủ động thông tin 
về kết quả kiểm tra, xử lý các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng 
viên sai phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư 
luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã 
hội; để người dân hiểu rõ hơn về những khó khăn, phức 
tạp của công tác phòng, chống tham nhũng cũng như 
khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận 
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xã hội đồng tình, ủng hộ đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

Năm là, Ban Chỉ đạo làm việc rất nghiêm túc, trách 
nhiệm, bài bản, nền nếp, theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khá đều tay. Không 
làm thay việc của các cơ quan chức năng. Hiệu quả công 
việc ngày càng cao. Cứ sau mỗi phiên họp của Ban Chỉ 
đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, sau mỗi 
cuộc trao đổi, hội ý của các đồng chí lãnh đạo, tình hình 
thực tế đều có chuyển biến rõ rệt. Từng đồng chí thành 
viên Ban Chỉ đạo rất tích cực, quyết liệt chỉ đạo triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế 
hoạch kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban 
Chỉ đạo. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn 
còn một số tồn tại, hạn chế là: công tác xây dựng, hoàn 
thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, chưa 
đáp ứng kịp yêu cầu; việc kết luận thanh tra một số dự 
án còn chậm; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp (như kê khai 
tài sản...); tình trạng “dưới lạnh” vẫn còn nhiều, khâu tự 
kiểm tra còn yếu. Sự phối hợp giữa một số cơ quan có 
lúc, có việc chưa tốt (để tội phạm bỏ trốn...). 

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

Năm 2018 là năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ Đại 
hội XII của Đảng, công việc của năm 2018 và những năm 
tiếp theo rất nặng nề. Vì vậy, không được chủ quan, thỏa 
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Năm 2018 là năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ Đại 
hội XII của Đảng, công việc của năm 2018 và những năm 
tiếp theo rất nặng nề. Vì vậy, không được chủ quan, thỏa 
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mãn với những kết quả đã đạt được; phải quyết tâm cao 
hơn nữa, bền bỉ, kiên trì, hiệu quả hơn nữa; tạo chuyển 
biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, cũng cần 
cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch, 
phần tử xấu muốn lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng để chia rẽ nội bộ, bôi nhọ, phá hoại Đảng, 
Nhà nước và chế độ. 

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất các nhiệm vụ trọng 
tâm và các nội dung công việc cụ thể theo dự thảo Chương 
trình công tác năm 2018, trong đó, tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn 
thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống 
tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công 
tác phòng, chống tham nhũng, nhất là: Những nội dung 
về hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng theo Kế 
hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Luật 
phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tố cáo (sửa 
đổi), Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

- Chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham 
nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử 
lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc (“tham nhũng vặt”), kiên quyết loại khỏi bộ máy 
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của Đảng và Nhà nước (nhất là trong cơ quan phòng, 
chống tham nhũng) những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. 

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra, 
xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua 
lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác 
minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc 
tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Trong năm 
2018, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, truy 
tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; xử lý 21 vụ việc, kiến nghị thuộc 
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Người đứng đầu các cơ quan chức năng phải chịu trách 
nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án 
theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ 
đạo. Ban Chỉ đạo cho ý kiến về chủ trương, đường lối, định 
hướng xử lý, về yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại; chỉ 
đạo việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Ban Chỉ đạo không 
làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. 

- Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 163-
QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác 
của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo; Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về sự lãnh đạo của Đảng 
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mãn với những kết quả đã đạt được; phải quyết tâm cao 
hơn nữa, bền bỉ, kiên trì, hiệu quả hơn nữa; tạo chuyển 
biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, cũng cần 
cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch, 
phần tử xấu muốn lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng để chia rẽ nội bộ, bôi nhọ, phá hoại Đảng, 
Nhà nước và chế độ. 

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất các nhiệm vụ trọng 
tâm và các nội dung công việc cụ thể theo dự thảo Chương 
trình công tác năm 2018, trong đó, tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn 
thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống 
tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công 
tác phòng, chống tham nhũng, nhất là: Những nội dung 
về hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng theo Kế 
hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Luật 
phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tố cáo (sửa 
đổi), Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

- Chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham 
nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử 
lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc (“tham nhũng vặt”), kiên quyết loại khỏi bộ máy 
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của Đảng và Nhà nước (nhất là trong cơ quan phòng, 
chống tham nhũng) những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. 

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra, 
xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua 
lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác 
minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc 
tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Trong năm 
2018, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, truy 
tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; xử lý 21 vụ việc, kiến nghị thuộc 
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Người đứng đầu các cơ quan chức năng phải chịu trách 
nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án 
theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ 
đạo. Ban Chỉ đạo cho ý kiến về chủ trương, đường lối, định 
hướng xử lý, về yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại; chỉ 
đạo việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Ban Chỉ đạo không 
làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. 

- Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 163-
QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác 
của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 
đạo; Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về sự lãnh đạo của Đảng 
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đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều 
tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. 

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống 
tham nhũng để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 
phòng, chống tham nhũng thời gian qua và chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ và trong 
những năm tiếp theo. 

Năm 2017, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng năm 
2018 và những năm tiếp theo còn nhiều việc phải làm, và 
còn phải làm lâu dài với quyết tâm cao hơn nữa, bền bỉ, kiên 
trì và hiệu quả hơn nữa. 

Từ những kết quả, kinh nghiệm năm 2017, với quyết 
tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, 
chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham 
nhũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có chuyển biến tích 
cực, hiệu quả hơn, để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của Nhân dân. 

3. Về những kiến nghị, đề xuất 

- Ban Chỉ đạo thống nhất Kế hoạch kết thúc điều tra, 
truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 4 vụ 
án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc trong năm 2018; và 
các kiến nghị, đề xuất trong các Báo cáo về kết quả xử lý 
các vụ việc, vụ án trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này.  

- Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối 
với 3 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; 
2 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, 
đôn đốc, do đã được xử lý đúng quy định của pháp luật. 
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Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp tục rà soát để đưa 
các vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử 
lý đã được xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp 
luật để kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo.  

- Ban Chỉ đạo thống nhất với kiến nghị của 8 
đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW 
ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo, giao Ban Nội chính 
Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo 
cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.  

- Ban Chỉ đạo thống nhất với kiến nghị của Ban Nội 
chính Trung ương tại Báo cáo số 162-BC/BNCTW ngày 
16/01/2018 về đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc công 
tác phòng, chống tham nhũng của cấp ủy, tổ chức đảng ở 
Trung ương. 

- Ban Chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền 
có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong tham mưu xử lý; truy bắt tội 
phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham 
nhũng đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo 
dõi, chỉ đạo trong năm 2017 và đầu năm 2018.  

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, 
trình ký ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; 
theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả 
triển khai thực hiện. 



 327

đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều 
tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. 

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống 
tham nhũng để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 
phòng, chống tham nhũng thời gian qua và chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ và trong 
những năm tiếp theo. 

Năm 2017, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng năm 
2018 và những năm tiếp theo còn nhiều việc phải làm, và 
còn phải làm lâu dài với quyết tâm cao hơn nữa, bền bỉ, kiên 
trì và hiệu quả hơn nữa. 

Từ những kết quả, kinh nghiệm năm 2017, với quyết 
tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, 
chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham 
nhũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có chuyển biến tích 
cực, hiệu quả hơn, để xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của Nhân dân. 

3. Về những kiến nghị, đề xuất 

- Ban Chỉ đạo thống nhất Kế hoạch kết thúc điều tra, 
truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 4 vụ 
án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc trong năm 2018; và 
các kiến nghị, đề xuất trong các Báo cáo về kết quả xử lý 
các vụ việc, vụ án trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp này.  

- Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối 
với 3 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; 
2 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, 
đôn đốc, do đã được xử lý đúng quy định của pháp luật. 
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Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp tục rà soát để đưa 
các vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử 
lý đã được xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp 
luật để kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo.  

- Ban Chỉ đạo thống nhất với kiến nghị của 8 
đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW 
ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo, giao Ban Nội chính 
Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo 
cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.  

- Ban Chỉ đạo thống nhất với kiến nghị của Ban Nội 
chính Trung ương tại Báo cáo số 162-BC/BNCTW ngày 
16/01/2018 về đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc công 
tác phòng, chống tham nhũng của cấp ủy, tổ chức đảng ở 
Trung ương. 

- Ban Chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền 
có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong tham mưu xử lý; truy bắt tội 
phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham 
nhũng đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo 
dõi, chỉ đạo trong năm 2017 và đầu năm 2018.  

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, 
trình ký ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; 
theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả 
triển khai thực hiện. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 27 tháng 4 năm 2018 

1. Từ sau Phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo (ngày 
22/01/2018) đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng 
nói chung, việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh 
tế nói riêng được đẩy mạnh lên một bước, được giải quyết 
một cách có chất lượng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa 
mạnh mẽ trong toàn xã hội, làm nức lòng Nhân dân, củng 
cố thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
Các cơ quan chức năng, nhất là Đảng ủy Công an Trung 
ương, Quân ủy Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân 
tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, các 
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc, khẩn 
trương chỉ đạo thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, hoàn 
thành cơ bản đúng tiến độ Kế hoạch xử lý các vụ việc, vụ 
án, có vụ vượt yêu cầu, nhất là: (1) Tập trung lực lượng, nỗ 
lực đẩy nhanh tiến độ đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh và 
đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy 
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định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
(PVC); vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phạm tội 
“Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản 
điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) và vụ án “Cố ý làm 
trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu 
quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) liên quan việc góp vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam vào Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đại Dương ra xét xử sơ thẩm với các mức án vừa nghiêm 
khắc, vừa nhân văn, có sự phân hóa rõ giữa kẻ chủ mưu, 
cầm đầu với người giúp sức thành khẩn khai báo, được dư 
luận đồng tình, đánh giá cao; (2) Tích cực điều tra, mở 
rộng vụ án “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Sử dụng mạng 
internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán 
trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và 
một số địa phương1; (3) Khẩn trương điều tra làm rõ 
hành vi sai phạm của Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm 
về các tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Trốn thuế; Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 
Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy 
định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, 

___________ 

1. Đã khởi tố 93 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao 
trong ngành công an. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 27 tháng 4 năm 2018 

1. Từ sau Phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo (ngày 
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tế nói riêng được đẩy mạnh lên một bước, được giải quyết 
một cách có chất lượng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa 
mạnh mẽ trong toàn xã hội, làm nức lòng Nhân dân, củng 
cố thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
Các cơ quan chức năng, nhất là Đảng ủy Công an Trung 
ương, Quân ủy Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân 
tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, các 
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc, khẩn 
trương chỉ đạo thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, hoàn 
thành cơ bản đúng tiến độ Kế hoạch xử lý các vụ việc, vụ 
án, có vụ vượt yêu cầu, nhất là: (1) Tập trung lực lượng, nỗ 
lực đẩy nhanh tiến độ đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh và 
đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy 
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định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
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quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) liên quan việc góp vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam vào Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đại Dương ra xét xử sơ thẩm với các mức án vừa nghiêm 
khắc, vừa nhân văn, có sự phân hóa rõ giữa kẻ chủ mưu, 
cầm đầu với người giúp sức thành khẩn khai báo, được dư 
luận đồng tình, đánh giá cao; (2) Tích cực điều tra, mở 
rộng vụ án “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Sử dụng mạng 
internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán 
trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và 
một số địa phương1; (3) Khẩn trương điều tra làm rõ 
hành vi sai phạm của Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm 
về các tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Trốn thuế; Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 
Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy 
định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, 

___________ 

1. Đã khởi tố 93 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao 
trong ngành công an. 
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lãng phí”1; (4) Tích cực khởi tố, điều tra làm rõ hành vi sai 
phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng liên quan đến Đinh Ngọc 
Hệ và các đối tượng có liên quan2; (5) Kết luận, công khai 
kết luận thanh tra Dự án Tổng Công ty viễn thông 
Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe 
nhìn Toàn cầu (AVG); tích cực thực hiện các kiến nghị 
trong kết luận thanh tra, nhất là đã thu hồi tối đa tài sản 
nhà nước3; (6) Kết thúc điều tra 5/5 vụ án; ban hành cáo 
trạng truy tố 3/3 vụ án; hoàn thành xét xử sơ thẩm 7/11 
vụ án, xét xử phúc thẩm 2/4 vụ án, đang xét xử phúc thẩm 
1 vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo4. 

Tuy nhiên, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc 
vẫn còn chậm; khó khăn, vướng mắc trong xác định tội 
danh, trưng cầu giám định, định giá tài sản, tuy đã được 
khắc phục nhưng vẫn còn hạn chế. 

___________ 

1. Khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao 
trong ngành công an và nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng.  

2. Đã khởi tố 6 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao 
trong Quân đội. 

3. Đã thu hồi được 8.504,7 tỉ đồng (gồm toàn bộ số tiền 
8.445 tỉ đồng Mobifone đã thanh toán cho nhóm cổ đông chuyển 
nhượng và 59,7 tỉ đồng chi phí liên quan đến dự án và tiền lãi 
tạm tính của số tiền Mobifone đã thanh toán). 

4. Có 3 bị cáo (2 người) với 3 mức án tù chung thân, 55 bị 
cáo (54 người), với mức án tù từ 12 tháng đến 23 năm...  
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Nguyên nhân cơ bản là do khối lượng công việc nhiều, 
một số vụ án, vụ việc tính chất phức tạp, quy mô lớn, xảy 
ra đã lâu, trong thời gian dài; sự phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng trong một số việc vẫn chưa thật nhuần nhuyễn, 
thống nhất cao. 

2. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, 
các cơ quan chức năng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện tích cực, quyết liệt hơn, phối hợp tốt hơn nữa, 
hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; 
xác minh, xử lý các vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ 
đạo, và những kiến nghị, đề xuất cụ thể trong Báo cáo của 
Ban Nội chính Trung ương trình Thường trực Ban Chỉ đạo 
tại Cuộc họp1, nhất là: 

(1) Việc xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Chính 
phủ về vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ 
phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG): 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng 
Chính phủ và các cơ quan chức năng khẩn trương chỉ 
đạo, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng tinh thần chỉ đạo 
của Ban Bí thư. 

(2) Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi 
chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán 
trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ và Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú 
Thọ và một số địa phương: 

___________ 
1. Báo cáo số 186-BC/BNCTW ngày 28/4/2018 của Ban Nội 

chính Trung ương. 



 331

lãng phí”1; (4) Tích cực khởi tố, điều tra làm rõ hành vi sai 
phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng liên quan đến Đinh Ngọc 
Hệ và các đối tượng có liên quan2; (5) Kết luận, công khai 
kết luận thanh tra Dự án Tổng Công ty viễn thông 
Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe 
nhìn Toàn cầu (AVG); tích cực thực hiện các kiến nghị 
trong kết luận thanh tra, nhất là đã thu hồi tối đa tài sản 
nhà nước3; (6) Kết thúc điều tra 5/5 vụ án; ban hành cáo 
trạng truy tố 3/3 vụ án; hoàn thành xét xử sơ thẩm 7/11 
vụ án, xét xử phúc thẩm 2/4 vụ án, đang xét xử phúc thẩm 
1 vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo4. 

Tuy nhiên, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc 
vẫn còn chậm; khó khăn, vướng mắc trong xác định tội 
danh, trưng cầu giám định, định giá tài sản, tuy đã được 
khắc phục nhưng vẫn còn hạn chế. 

___________ 

1. Khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao 
trong ngành công an và nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng.  

2. Đã khởi tố 6 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao 
trong Quân đội. 

3. Đã thu hồi được 8.504,7 tỉ đồng (gồm toàn bộ số tiền 
8.445 tỉ đồng Mobifone đã thanh toán cho nhóm cổ đông chuyển 
nhượng và 59,7 tỉ đồng chi phí liên quan đến dự án và tiền lãi 
tạm tính của số tiền Mobifone đã thanh toán). 

4. Có 3 bị cáo (2 người) với 3 mức án tù chung thân, 55 bị 
cáo (54 người), với mức án tù từ 12 tháng đến 23 năm...  
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Nguyên nhân cơ bản là do khối lượng công việc nhiều, 
một số vụ án, vụ việc tính chất phức tạp, quy mô lớn, xảy 
ra đã lâu, trong thời gian dài; sự phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng trong một số việc vẫn chưa thật nhuần nhuyễn, 
thống nhất cao. 

2. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, 
các cơ quan chức năng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện tích cực, quyết liệt hơn, phối hợp tốt hơn nữa, 
hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; 
xác minh, xử lý các vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ 
đạo, và những kiến nghị, đề xuất cụ thể trong Báo cáo của 
Ban Nội chính Trung ương trình Thường trực Ban Chỉ đạo 
tại Cuộc họp1, nhất là: 

(1) Việc xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Chính 
phủ về vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ 
phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG): 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng 
Chính phủ và các cơ quan chức năng khẩn trương chỉ 
đạo, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng tinh thần chỉ đạo 
của Ban Bí thư. 

(2) Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi 
chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán 
trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ và Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú 
Thọ và một số địa phương: 

___________ 
1. Báo cáo số 186-BC/BNCTW ngày 28/4/2018 của Ban Nội 

chính Trung ương. 
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- Khẩn trương kết thúc điều tra giai đoạn I, đưa vụ án 
“Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” ra xét xử sơ thẩm đúng thời 
hạn luật định; tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để ở 
giai đoạn II đối với các hành vi phạm tội tách ra. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức 
năng sớm hỗ trợ kinh phí điều tra và kinh phí giám định 
để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án. 

(3) Vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm phạm tội “Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm 
quyền trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức”: 

- Khẩn trương điều tra để kết thúc điều tra đối với các 
hành vi phạm tội đã khởi tố để đưa các vụ án ra xét xử vào 
giữa quý III năm 2018. 

- Tích cực mở rộng điều tra làm rõ các hành vi sai 
phạm: trong việc nhận thầu thi công nâng cấp sân bay 
Pleiku; cưỡng đoạt tài sản; vi phạm các quy định về quản 
lý, sử dụng đất quốc phòng; việc nhận và chuyển nhượng 
các dự án BOT, BT; buôn lậu xăng dầu... để xử lý đối với 
các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của Đảng, 
quy định của pháp luật, quy định của Quân đội. 

- Quân ủy Trung ương chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc 
phòng; Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo 
Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng của 
Bộ Quốc phòng thanh tra các dự án khác có liên quan đến 
Đinh Ngọc Hệ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

(4) Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm xảy ra tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank): 
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- Khẩn trương kết thúc điều tra bổ sung vụ án trong 
quý II, truy tố đầu quý III, xét xử cuối quý III năm 2018; 

- Tích cực mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai 
phạm để kết luận, xử lý trong quý IV năm 2018 đối với 3 
vụ việc đã tách ra1, bảo đảm đúng quy định của pháp 
luật, thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát và không bỏ lọt 
tội phạm. 

(5) Vụ án Trần Đức Chính phạm tội “Lạm dụng chức 
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Dầu 
khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng 
Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) (giai 
đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm): 

- Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo 
Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử 
dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 
4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu 
để xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của cá nhân, tổ chức có 
liên quan, phấn đấu hoàn thành kết luận thanh tra cuối 
quý II năm 2018. 

- Tích cực điều tra, làm rõ số tiền chiếm hưởng cá 
nhân trong tổng số 105 tỉ đồng tiền chi lãi ngoài hợp đồng 
của Ocean Bank để xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

___________ 
1. Gồm: (1) Vụ việc Trần Phương Bình xuất quỹ chi để trả 

nợ vay và mua cổ phần của Công ty Thái An; (2) Vụ việc liên 
quan đến việc buông lỏng quản lý của 3 thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng Đông Á; (3) Vụ việc vi 
phạm quy định về cho vay của 8 nhóm khách hàng theo kết luận 
của Thanh tra Ngân hàng. 
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- Khẩn trương kết thúc điều tra giai đoạn I, đưa vụ án 
“Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” ra xét xử sơ thẩm đúng thời 
hạn luật định; tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để ở 
giai đoạn II đối với các hành vi phạm tội tách ra. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức 
năng sớm hỗ trợ kinh phí điều tra và kinh phí giám định 
để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án. 

(3) Vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm phạm tội “Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm 
quyền trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức”: 

- Khẩn trương điều tra để kết thúc điều tra đối với các 
hành vi phạm tội đã khởi tố để đưa các vụ án ra xét xử vào 
giữa quý III năm 2018. 

- Tích cực mở rộng điều tra làm rõ các hành vi sai 
phạm: trong việc nhận thầu thi công nâng cấp sân bay 
Pleiku; cưỡng đoạt tài sản; vi phạm các quy định về quản 
lý, sử dụng đất quốc phòng; việc nhận và chuyển nhượng 
các dự án BOT, BT; buôn lậu xăng dầu... để xử lý đối với 
các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của Đảng, 
quy định của pháp luật, quy định của Quân đội. 

- Quân ủy Trung ương chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc 
phòng; Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo 
Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng của 
Bộ Quốc phòng thanh tra các dự án khác có liên quan đến 
Đinh Ngọc Hệ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

(4) Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm xảy ra tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank): 
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- Khẩn trương kết thúc điều tra bổ sung vụ án trong 
quý II, truy tố đầu quý III, xét xử cuối quý III năm 2018; 

- Tích cực mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai 
phạm để kết luận, xử lý trong quý IV năm 2018 đối với 3 
vụ việc đã tách ra1, bảo đảm đúng quy định của pháp 
luật, thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát và không bỏ lọt 
tội phạm. 

(5) Vụ án Trần Đức Chính phạm tội “Lạm dụng chức 
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Dầu 
khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng 
Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) (giai 
đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm): 

- Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo 
Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử 
dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 
4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu 
để xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của cá nhân, tổ chức có 
liên quan, phấn đấu hoàn thành kết luận thanh tra cuối 
quý II năm 2018. 

- Tích cực điều tra, làm rõ số tiền chiếm hưởng cá 
nhân trong tổng số 105 tỉ đồng tiền chi lãi ngoài hợp đồng 
của Ocean Bank để xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

___________ 
1. Gồm: (1) Vụ việc Trần Phương Bình xuất quỹ chi để trả 

nợ vay và mua cổ phần của Công ty Thái An; (2) Vụ việc liên 
quan đến việc buông lỏng quản lý của 3 thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng Đông Á; (3) Vụ việc vi 
phạm quy định về cho vay của 8 nhóm khách hàng theo kết luận 
của Thanh tra Ngân hàng. 
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luật, phấn đấu hoàn thành kết luận điều tra đầu quý III, 
truy tố giữa quý III, xét xử cuối quý III năm 2018. 

(6) Các vụ án, vụ việc xảy ra tại PVC và PVN (giai 
đoạn II): 

- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) và 
các đơn vị liên quan: Khẩn trương điều tra, trưng cầu 
giám định làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong 
việc lập dự án, phê duyệt dự toán, chọn nhà thầu xây 
dựng nhà máy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật; đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 
đối với các hành vi phạm tội đã rõ, bảo đảm kết thúc điều 
tra, truy tố trong quý II, xét xử trong quý III năm 2018 
theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

- Đối với 2 vụ việc sai phạm liên quan đến Dự án đầu 
tư xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ và Dự án đầu tư 
xây dựng Nhà máy Ethanol Dung Quất: Khẩn trương xác 
minh làm rõ, kết luận, xử lý trong quý II năm 2018 theo 
kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(7) Các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II của vụ án 
Phạm Công Danh và đồng phạm: 

Vụ án Hà Tấn Phước và đồng phạm phạm tội “Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Tổ 
giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam: Ban cán sự đảng 
Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Ban cán sự 
đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan 
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chức năng căn cứ bối cảnh, tình hình thực tế chỉ đạo quá 
trình tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, động cơ, mục đích của 
hành vi sai phạm, quá trình công tác, nhân thân của ông 
Đặng Thanh Bình và quy định của pháp luật để xem xét, 
cân nhắc khi xét xử; đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm cuối quý II 
năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(8) Đối với các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án 
Vũ Quốc Hảo và đồng phạm: 

- Việc giải quyết phá sản của Công ty cho thuê tài 
chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam (ALCII): Ban cán sự đảng Tòa án nhân 
dân tối cao chỉ đạo hoàn thành việc tuyên bố theo thủ tục 
phá sản đối với ALCII trong tháng 5/2018 để có cơ sở xử lý 
các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo 
và đồng phạm. 

- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (VSS): Đảng ủy Công an 
Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, 
tích cực điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó, bảo đảm kết 
thúc điều tra trong quý II, truy tố trong quý III, xét xử 
trong quý IV năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(9) Khẩn trương điều tra bổ sung, truy tố, hoàn thành 
việc xét xử các vụ án chậm tiến độ so với kế hoạch của Ban 
Chỉ đạo: (1) Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra 
tại 4 ngân hàng; (2) Vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng 
phạm; (3) Vụ án Phạm Bá Tòng và đồng phạm; (4) Vụ án 
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luật, phấn đấu hoàn thành kết luận điều tra đầu quý III, 
truy tố giữa quý III, xét xử cuối quý III năm 2018. 

(6) Các vụ án, vụ việc xảy ra tại PVC và PVN (giai 
đoạn II): 

- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) và 
các đơn vị liên quan: Khẩn trương điều tra, trưng cầu 
giám định làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong 
việc lập dự án, phê duyệt dự toán, chọn nhà thầu xây 
dựng nhà máy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật; đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 
đối với các hành vi phạm tội đã rõ, bảo đảm kết thúc điều 
tra, truy tố trong quý II, xét xử trong quý III năm 2018 
theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

- Đối với 2 vụ việc sai phạm liên quan đến Dự án đầu 
tư xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ và Dự án đầu tư 
xây dựng Nhà máy Ethanol Dung Quất: Khẩn trương xác 
minh làm rõ, kết luận, xử lý trong quý II năm 2018 theo 
kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(7) Các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II của vụ án 
Phạm Công Danh và đồng phạm: 

Vụ án Hà Tấn Phước và đồng phạm phạm tội “Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Tổ 
giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam: Ban cán sự đảng 
Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Ban cán sự 
đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan 
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chức năng căn cứ bối cảnh, tình hình thực tế chỉ đạo quá 
trình tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, động cơ, mục đích của 
hành vi sai phạm, quá trình công tác, nhân thân của ông 
Đặng Thanh Bình và quy định của pháp luật để xem xét, 
cân nhắc khi xét xử; đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm cuối quý II 
năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(8) Đối với các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án 
Vũ Quốc Hảo và đồng phạm: 

- Việc giải quyết phá sản của Công ty cho thuê tài 
chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam (ALCII): Ban cán sự đảng Tòa án nhân 
dân tối cao chỉ đạo hoàn thành việc tuyên bố theo thủ tục 
phá sản đối với ALCII trong tháng 5/2018 để có cơ sở xử lý 
các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo 
và đồng phạm. 

- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (VSS): Đảng ủy Công an 
Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, 
tích cực điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó, bảo đảm kết 
thúc điều tra trong quý II, truy tố trong quý III, xét xử 
trong quý IV năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

(9) Khẩn trương điều tra bổ sung, truy tố, hoàn thành 
việc xét xử các vụ án chậm tiến độ so với kế hoạch của Ban 
Chỉ đạo: (1) Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra 
tại 4 ngân hàng; (2) Vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng 
phạm; (3) Vụ án Phạm Bá Tòng và đồng phạm; (4) Vụ án 
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Phan Minh Nguyệt và đồng phạm; (5) Vụ án Nguyễn Việt 
Hoàng và đồng phạm. 

3. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo 
thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao trách 
nhiệm, tăng cường chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan 
nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, quyết định trưng cầu 
của cơ quan điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định 
pháp luật; xử lý nghiêm đối với các trường hợp thiếu trách 
nhiệm, kết luận chung chung hoặc né tránh, thực hiện 
không đúng thời hạn giám định, định giá tài sản, nhất là 
việc chậm thực hiện các yêu cầu, kết luận chỉ đạo của Ban 
Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. 

4. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vào diện 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: (1) Vụ án Phan Văn Anh Vũ 
và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; 
Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định 
của Nhà nước về quản lý đất đai”; (2) Việc xử lý kết luận 
thanh tra việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ 
phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG). 

Đối với đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương về 
việc đưa 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 
(vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng 
Công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam và Tập đoàn Than - 
Khoáng sản Việt Nam), giao Ban Nội chính Trung ương, 
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Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiên 
cứu, đề xuất. 

5. Giao Ban Nội chính Trung ương tham mưu, đề xuất 
Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ 
quan chức năng thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 
báo cáo với Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo về tiến 
độ, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. 
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Phan Minh Nguyệt và đồng phạm; (5) Vụ án Nguyễn Việt 
Hoàng và đồng phạm. 

3. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo 
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Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiên 
cứu, đề xuất. 
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quan chức năng thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 
báo cáo với Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo về tiến 
độ, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 14 BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 16 tháng 8 năm 2018 

I- VỀ KẾT QUẢ SAU 5 NĂM HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

1. Nhìn tổng quát sau 5 năm hoạt động, Ban Chỉ 
đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, có nhiều đổi mới cả về 
nội dung và phương thức hoạt động; làm việc rất trách 
nhiệm, nghiêm túc, bài bản, khoa học, phối hợp nhịp 
nhàng, chặt chẽ; vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những 
khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc, vừa chú trọng 
các giải pháp căn cơ, đồng bộ, trọng tâm, cấp bách trong 
công tác phòng, chống tham nhũng và thu được nhiều kết 
quả cụ thể, nhờ đó mà công tác phòng, chống tham 
nhũng có bước tiến mạnh, nhất là từ sau Đại hội XII của 
Đảng đến nay, tham nhũng đang từng bước được kiềm 
chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm, tạo 
hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân. Nổi bật là: 
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Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo 
bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
Ban Chỉ đạo đã đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp vào diện theo dõi, chỉ đạo ở ba 
cấp độ để tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, với 
nguyên tắc: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất 
kể người đó là ai”; chỉ đạo nhiều cơ chế, giải pháp, cách 
làm hay, sáng tạo; vừa chỉ đạo cơ chế phối hợp, định 
hướng chủ trương, quan điểm xử lý, vừa chỉ đạo cụ thể 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc, 
gắn với nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng. 
Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung 
ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và 
địa phương nỗ lực cố gắng, tập trung lực lượng, phối hợp 
chặt chẽ, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng 
pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, được dư luận, 
Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 

Trong tổng số 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế 
nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, 
chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét 
xử sơ thẩm 40 vụ án/500 bị cáo, với các mức án nghiêm 
khắc, đúng quy định của pháp luật, rất nghiêm minh 
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nhưng cũng rất nhân văn1; nhiều vụ án tham nhũng, kinh 
tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan 
tâm, kể cả những vụ án kéo dài từ nhiều năm trước đã được 
chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh2. Đây là một trong 
những điểm sáng, kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm của 
Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ 
đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Hai là, Ban Chỉ đạo đã chọn những khâu yếu, việc 
khó, có nhiều vướng mắc trong công tác phát hiện, xử lý 
tham nhũng để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, chọn những lĩnh 
vực trọng tâm để kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Nhất là, chỉ 
đạo chấn chỉnh, khắc phục việc cho hưởng án treo không 
đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội 
tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác giám định tư pháp, nâng cao hiệu quả thu 
hồi tài sản tham nhũng, việc kê biên, thu giữ tài sản trong 
các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 

___________ 

1. 10 bị cáo với 11 án tử hình (trong đó có 1 bị cáo tuyên 2 án 
tử hình); 19 bị cáo với 20 án tù chung thân (trong đó có 1 bị cáo bị 
tuyên 2 án tù chung thân); 459 bị cáo tù có giới hạn từ 12 tháng 
đến 30 năm, trong đó phạt tù nhưng cho hưởng án treo 92 bị cáo; 
cải tạo không giam giữ 8 bị cáo; cảnh cáo 2 bị cáo. 

2. Điển hình là các vụ án: Vũ Quốc Hảo, Vũ Việt Hùng, 
Dương Chí Dũng, Phạm Bích Lương, Huỳnh Thị Huyền Như, 
Nguyễn Đức Kiên, Lê Dũng, Châu Thị Thu Nga, Giang Kim 
Đạt, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà 
Văn Thắm, Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ; vụ án lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn, tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại 
Phú Thọ và một số địa phương... 
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đạt trên 35.000 tỉ đồng, điển hình như: vụ án xảy ra tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín trên 10.000 tỉ 
đồng, vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Xây dựng (giai đoạn I) trên 6.000 tỉ đồng, vụ AVG hơn 
8.500 tỉ đồng, vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại 
Phú Thọ trên 1.400 tỉ đồng...; tổ chức 40 đoàn kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 
15 cấp ủy, bộ, ngành ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố; 
kiểm tra, rà soát hoạt động tín dụng tại các ngân hàng 
thương mại nhà nước; kiểm tra chuyên đề về phòng, chống 
tham nhũng trong lĩnh vực thuế và hải quan; rà soát các 
kết luận thanh tra, kiểm toán... 

Ba là, chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai 
phạm, làm nghiêm từ trên xuống dưới, cả cán bộ cao cấp, 
cả đương chức và đã nghỉ hưu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trong Đảng và bộ máy nhà nước.  

Chỉ đạo tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức 
đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 5 năm 
qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kỷ luật 
đảng hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm 
trái. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, 
đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ diện Trung ương quản lý, 
trong đó có 11 người là Ủy viên Trung ương, nguyên là Ủy 
viên Trung ương, khai trừ đảng 1 Ủy viên Bộ Chính trị 
khóa XII. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, 
kỷ luật của Đảng, là tiền đề quan trọng để các cơ quan 
pháp luật khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, 
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trái. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, 
đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ diện Trung ương quản lý, 
trong đó có 11 người là Ủy viên Trung ương, nguyên là Ủy 
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khóa XII. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, 
kỷ luật của Đảng, là tiền đề quan trọng để các cơ quan 
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kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Hoan nghênh, đánh giá 
cao vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương rất quyết liệt, 
chủ động, đi trước, mở đường cho công tác thanh tra, điều 
tra, xử lý nghiêm minh các sai phạm. 

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán có nhiều chuyển 
biến tích cực, tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực 
có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, các dự án gây 
thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm 
để phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm. Từ năm 2013 
đến nay, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, 
xử lý hơn 400 ngàn tỉ đồng và 18.525 ha đất, chuyển 515 
vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ 
quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Bốn là, tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, vừa để giáo 
dục, phòng ngừa, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các 
sai phạm. 

Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và 
phòng, chống tham nhũng được ban hành và tổ chức 
thực hiện quyết liệt, đi vào cuộc sống, có tác dụng phòng 
ngừa có hiệu quả. Điển hình là Nghị quyết Trung ương 
4, 6, 7 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, hệ thống chính trị, xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp; các chỉ thị, kết luận, quy 
định của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và 
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phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nói 
riêng; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về kiểm tra, 
giám sát việc kê khai tài sản cán bộ; về thẩm quyền, 
trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, 
chống tham nhũng; về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán 
bộ;... Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật tiếp cận 
thông tin; Luật đấu giá tài sản; Luật đấu thầu; Luật 
quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh tại doanh nghiệp; Bộ luật tố tụng hình sự 
(sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan 
điều tra hình sự, Luật tố cáo (sửa đổi);... Có thể nói, công 
tác chỉ đạo của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng đến nay đã tương đối đầy 
đủ, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để 
“không thể tham nhũng”. 

Năm là, chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền, 
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân và báo 
chí trong phòng, chống tham nhũng. 

Chỉ đạo thông tin kịp thời về kết quả kiểm tra, giám 
sát, thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế; những vấn đề nhạy cảm, dư luận quan 
tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện 
sự công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý 
tham nhũng. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để báo chí 
phát huy vai trò của mình trong phát hiện, xử lý tham 
nhũng, xem đây là một trong những kênh thông tin quan 
trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham 
nhũng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức 
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thành viên tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh 
tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong Nhân 
dân, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, tích cực tham gia phản biện xã hội, 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần 
hạn chế tiêu cực, tham nhũng. 

Sáu là, Ban Chỉ đạo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, 
làm việc theo Quy chế, chương trình, kế hoạch và có sự 
phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt, nhưng không làm thay nhiệm vụ chuyên môn 
của các cơ quan chức năng. Các đồng chí Thường trực 
Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng; vừa chỉ đạo định hướng về chủ 
trương, quan điểm xử lý, vừa chỉ đạo cụ thể tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc, gắn với nâng 
cao trách nhiệm các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ 
án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. 
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tích cực, quyết liệt 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng 
thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, 
phụ trách. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chủ 
động, tích cực, kiên trì, quyết liệt, sâu sát trong nghiên 
cứu, tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện 
Chương trình công tác của Ban, nhất là trong tham mưu, 
đề xuất về chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ 
án nghiêm trọng, phức tạp về kinh tế, tham nhũng; đồng 
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thời trực tiếp nghiên cứu những vấn đề lớn, trọng tâm, 
lâu dài, căn cơ trong phòng, chống tham nhũng. Từ khi 
thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức hai Hội nghị 
toàn quốc về phòng, chống tham nhũng (vào các năm 
2014, 2018); tổ chức 14 phiên họp và 6 cuộc họp Thường 
trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, quyết định những nội 
dung quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng. 
Cứ sau mỗi phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường 
trực Ban Chỉ đạo thì tình hình thực tế lại có bước chuyển 
biến mới rõ rệt. 

Kết quả trên khẳng định, chủ trương thành lập Ban 
Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị và tái lập Ban Nội chính 
Trung ương làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban 
Chỉ đạo là quyết định đúng đắn, kịp thời, được cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, 
phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn 
còn những tồn tại, hạn chế, khâu khó, điểm yếu cần tiếp 
tục được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, đó là: (1) Công tác 
xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội 
và phòng, chống tham nhũng tuy có nhiều tiến bộ nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong việc hoàn 
thiện thể chế để kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, 
thu nhập, quản lý đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp...; 
(2) Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa 
phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn 
còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; tình trạng “tham 



 345

thành viên tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh 
tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong Nhân 
dân, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, tích cực tham gia phản biện xã hội, 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần 
hạn chế tiêu cực, tham nhũng. 

Sáu là, Ban Chỉ đạo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, 
làm việc theo Quy chế, chương trình, kế hoạch và có sự 
phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt, nhưng không làm thay nhiệm vụ chuyên môn 
của các cơ quan chức năng. Các đồng chí Thường trực 
Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng; vừa chỉ đạo định hướng về chủ 
trương, quan điểm xử lý, vừa chỉ đạo cụ thể tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc, gắn với nâng 
cao trách nhiệm các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ 
án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. 
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tích cực, quyết liệt 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng 
thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, 
phụ trách. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chủ 
động, tích cực, kiên trì, quyết liệt, sâu sát trong nghiên 
cứu, tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện 
Chương trình công tác của Ban, nhất là trong tham mưu, 
đề xuất về chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ 
án nghiêm trọng, phức tạp về kinh tế, tham nhũng; đồng 

 346
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Cứ sau mỗi phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường 
trực Ban Chỉ đạo thì tình hình thực tế lại có bước chuyển 
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còn những tồn tại, hạn chế, khâu khó, điểm yếu cần tiếp 
tục được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, đó là: (1) Công tác 
xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội 
và phòng, chống tham nhũng tuy có nhiều tiến bộ nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong việc hoàn 
thiện thể chế để kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, 
thu nhập, quản lý đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp...; 
(2) Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa 
phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn 
còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; tình trạng “tham 
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nhũng vặt” vẫn chưa được ngăn chặn, kiềm chế; (3) Vẫn 
để xảy ra tình trạng một số đối tượng bỏ trốn, tẩu tán 
tài sản ra nước ngoài...; (4) Sự phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng có lúc, có việc chưa thực sự nhịp nhàng, 
nhuần nhuyễn... 

2. Về bài học kinh nghiệm: Từ những kết quả, hạn 
chế qua 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, có thể rút ra 
một số kinh nghiệm như sau: 

Một là, phải có sự quyết tâm cao, đồng thuận lớn, chỉ 
đạo và thực hiện quyết liệt, với cách làm phù hợp, bài bản, 
từng bước vững chắc, rõ đến đâu xử lý đến đó, không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ; kỷ luật Đảng đi trước, tạo tiền 
đề cho xử lý hành chính, xử lý hình sự; các cơ quan chức 
năng phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ, “đúng vai, thuộc bài”. 

Hai là, quán triệt và thực hiện nguyên tắc bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp 
luật, vừa bảo đảm yêu cầu chính trị; xử lý rất nghiêm 
khắc các sai phạm, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có 
tình; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “chống” và “xây”, ngăn 
chặn, phòng ngừa, mở đường cho đối tượng sai phạm có cơ 
hội sửa chữa, tiến bộ; làm quyết liệt nhưng vẫn bảo đảm 
giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Ba là, lề lối, cách thức làm việc khoa học, nền nếp, 
phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, 
nhịp nhàng, thường xuyên trao đổi, hội ý; nội dung các 
phiên họp, cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng. 
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Bốn là, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm những 
khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc; chọn lĩnh vực 
trọng tâm để tập trung chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc, kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm 
vụ và bố trí cán bộ phù hợp. 

Năm là, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, 
chống tham nhũng ngày càng công khai, minh bạch, kịp 
thời, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên 
của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo ra 
hiệu ứng tích cực, trở thành phong trào, xu thế, không 
ai có thể cưỡng lại được, như V.I. Lênin đã nói “đưa tin 
công khai là một thanh kiếm tự nó chữa lành được 
những vết thương do nó gây ra”1. 

Sáu là, các cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chỉ 
đạo làm việc rất cố gắng, tích cực, trách nhiệm, quyết liệt 
trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương có nhiều 
nỗ lực, cố gắng, làm tốt vai trò, trách nhiệm Cơ quan Thường 
trực của Ban Chỉ đạo, chủ động, sâu sát, quyết liệt và có 
nhiều đổi mới trong tham mưu, đề xuất, góp phần nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

3. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

Sau 5 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo đã đạt được những 
kết quả rất quan trọng, đáng mừng, dư luận xã hội, 

___________ 

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.23, 
tr.64 (B.T). 
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Nhân dân tin tưởng, phấn khởi. Tuy nhiên, tâm trạng 
chung của xã hội vẫn còn lo lắng và mong muốn phải được 
duy trì và đẩy mạnh hơn, làm tốt hơn. Phòng, chống tham 
nhũng là cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, khó khăn, lâu 
dài, phải kiên trì, liên tục, đòi hỏi Ban Chỉ đạo, các cơ 
quan chức năng phải không ngừng tự đổi mới, hoàn thiện 
mình, phải làm quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa 
trong thời gian tới. Trong đó, tập trung làm tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế 
và nguyên nhân đã được chỉ ra sau 5 năm hoạt động của 
Ban Chỉ đạo, nhất là chỉ đạo tập trung tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc ở các khâu, các lĩnh vực còn yếu, 
tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong phòng, chống 
tham nhũng1. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác 
năm 2018, chuẩn bị Chương trình công tác năm 2019 với 
tinh thần quyết liệt, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, 
cả trước mắt và lâu dài. 

___________ 

1. Như: Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; 
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cơ 
chế bảo vệ, khuyến khích, động viên khen thưởng người tố cáo 
tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham 
nhũng tại các bộ, ngành, địa phương, khắc phục tình trạng “trên 
nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo khắc 
phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, 
công chức trong cơ quan công quyền khi giải quyết công việc của 
người dân, doanh nghiệp (“tham nhũng vặt”),... 
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Hai là, phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng, 
hoàn thiện thể chế, khắc phục bằng được những sơ hở, bất 
cập, những khó khăn, vướng mắc trong quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước để phòng, chống tham 
nhũng hiệu quả. Phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ cơ 
bản hoàn thành một bước về xây dựng một cơ chế phòng 
ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 
kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; 
tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham 
nhũng, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người 
đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. 

Bốn là, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phẩm chất, liêm chính, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện sớm, 
xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế, nhất là đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt 
nghiêm trọng, phức tạp theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ 
đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả thu hồi 
tài sản tham nhũng. 
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Sáu là, khẩn trương, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ 
máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các 
cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; tăng 
cường kiểm soát quyền lực, thực hành liêm chính trong 
các cơ quan chống tham nhũng. Nghiên cứu xây dựng mô 
hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng theo hướng 
tăng thẩm quyền, trách nhiệm và tính độc lập tương đối 
trong thực hiện nhiệm vụ. 

II- VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
BẢY THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

1. Trong bảy tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo và 
các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác, hầu 
hết các nội dung công việc đã được hoàn thành theo kế 
hoạch, có việc vượt yêu cầu đề ra, với những kết quả nổi 
bật là: 

Thứ nhất, quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành 
nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây 
dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng. Nhất là ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Quy 
định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về 
trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong 
công tác phòng, chống tham nhũng; sửa đổi Luật tố cáo; 
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tích cực, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật phòng, 
chống tham nhũng (sửa đổi)... 

Thứ hai, tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng, 
đảng viên sai phạm. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy 
ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 235 đảng viên 
vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái; 30 đảng viên vi 
phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Nhất là, đã thi hành 
kỷ luật kịp thời, nghiêm minh 1 tổ chức đảng và 14 
đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý, được dư luận 
đồng tình, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân. Tích 
cực, khẩn trương kết luận, công khai kết luận thanh tra 
dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ 
phần của AVG; cơ bản hoàn thành việc thanh tra, kiểm 
toán và rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán các dự 
án thua lỗ, thất thoát lớn, dư luận quan tâm theo kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo. 

Thứ ba, các cơ quan chức năng nỗ lực lớn, quyết 
tâm cao, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành cơ bản đúng 
tiến độ kế hoạch của Ban Chỉ đạo về điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc, có vụ vượt yêu cầu 
đề ra. Đã kết thúc điều tra 12 vụ/180 bị can; ban hành 
cáo trạng truy tố 13 vụ/123 bị can; đưa ra xét xử sơ 
thẩm 16 vụ/163 bị cáo; xét xử phúc thẩm 10 vụ/86 bị 
cáo. Nhất là, tập trung chỉ đạo, hoàn thành xét xử sơ 
thẩm 5 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, 
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo đúng kế hoạch 
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của Ban Chỉ đạo1; tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành 
vi phạm tội tham nhũng, kinh tế liên quan đến vụ án Đinh 
Ngọc Hệ, Phan Văn Anh Vũ, Phan Sào Nam2; khởi tố, điều 
tra vụ án liên quan đến sai phạm trong Dự án Mobifone 
mua 95% cổ phần của AVG... Kết quả kê biên, thu hồi tài 
sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc tham 
nhũng, kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt tỷ lệ cao3. 

___________ 

1. Gồm: (1) Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phạm tội 
“Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý 
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty cổ 
phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); (2) Vụ án Trịnh Xuân 
Thanh và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công 
ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land); 
(3) Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý 
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
chiếm đoạt tài sản” trong việc góp vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đại Dương (Ocean Bank); (4) Vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” 
liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; (5) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức” liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm. 

2. Khởi tố, điều tra 2 bị can nguyên là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng; 3 bị can là cán bộ cấp tướng 
trong lực lượng Công an nhân dân, nhiều bị can là cấp tá trong 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 

3. Vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và 
một số địa phương đến nay đã kê biên, phong tỏa, thu giữ trên 
1.400 tỉ đồng; vụ Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm gần 900 tỉ 
đồng; vụ Ngân hàng Đông Á trên 2.000 tỉ đồng; vụ AVG hơn 
8.500 tỉ đồng... 

 354

Thứ tư, công tác thông tin, định hướng tuyên truyền 
về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, nhất 
là chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin khách 
quan, thận trọng đối với các dự án luật đang trong quá 
trình thảo luận, còn có ý kiến khác nhau và xử lý một số 
vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm. 

Thứ năm, tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc về công tác 
phòng, chống tham nhũng; tập trung nghiên cứu, xây 
dựng, hoàn thành các đề án quan trọng theo Chương trình 
công tác của Ban Chỉ đạo1; kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện các kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo. 

Thứ sáu, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo đã tích cực, khẩn trương xây 
dựng kế hoạch, chương trình công tác để cụ thể hóa các 
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc công tác 
phòng, chống tham nhũng tại các cấp ủy, tổ chức đảng 
được phân công theo dõi, phụ trách. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng 
cuối năm 2018: Tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm 
vụ theo Chương trình, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra, 
trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn 
nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, 

___________ 
1. Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW 

của Bộ Chính trị; Đề án sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Chỉ 
đạo; Đề án quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người 
đứng đầu trong công tác cán bộ; Đề án sửa đổi các quy định về 
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu,... 
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Thứ tư, công tác thông tin, định hướng tuyên truyền 
về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, nhất 
là chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin khách 
quan, thận trọng đối với các dự án luật đang trong quá 
trình thảo luận, còn có ý kiến khác nhau và xử lý một số 
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___________ 
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cơ sở; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương tăng cường kiểm tra cấp ủy, cấp huyện và cơ 
sở có dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh công tác kiểm tra, 
kỷ luật đảng ở cơ sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, 
dưới lạnh”. 

- Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh 
tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng theo Chương trình 
của Ban Chỉ đạo. Nhất là sửa đổi Luật phòng, chống tham 
nhũng, Luật Công an nhân dân, ban hành Luật bảo vệ bí 
mật nhà nước; rà soát, đánh giá việc thi hành Luật giám 
định tư pháp, Luật đất đai để có cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng. 

- Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra 
các dự án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, nhất 
là kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, 
Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên (giai 
đoạn 2), Dự án mở rộng Nhà máy đạm Hà Bắc; thanh tra 
việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho 
Vinashin và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho 
Vinashin tái cơ cấu; thanh tra các dự án liên quan đến 
Đinh Ngọc Hệ. Hoàn thành việc rà soát các kết luận 
thanh tra, kiểm toán một số dự án gây thất thoát, thua lỗ 
kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra công tác luân 
chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước; 
thanh tra chuyên đề quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, 
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mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế,... theo 
Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. 

- Tập trung chỉ đạo để kết thúc điều tra 9 vụ án, ban 
hành cáo trạng truy tố 5 vụ án, xét xử sơ thẩm 10 vụ án, 
xử lý 31 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
Nhất là hoàn thành xét xử sơ thẩm giai đoạn I vụ án 
đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ, vụ án xảy 
ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA 
Bank) và một số vụ án thuộc giai đoạn II của các vụ án 
xảy ra tại PVN và PVC, vụ án Hà Văn Thắm, vụ án 
Dương Thanh Cường, vụ án Vũ Quốc Hảo; khẩn trương 
kết luận điều tra, truy tố, xét xử giai đoạn II vụ án Phan 
Văn Anh Vũ, giai đoạn II vụ án Đinh Ngọc Hệ; đẩy 
nhanh tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Dự án Mobifone 
mua 95% cổ phần của AVG. 

- Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban 
Chỉ đạo năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm 
trọng, phức tạp. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục 
quan tâm kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham 
nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo 
dõi, phụ trách. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, 
phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân và báo chí trong 
phòng, chống tham nhũng; chủ động định hướng, cung cấp 
thông tin cho báo chí để đưa tin đúng, chính xác, kịp thời; 
đấu tranh, phản bác, xử lý nghiêm việc đưa tin sai trái, 
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xuyên tạc, thiếu tính xây dựng, ảnh hưởng đến uy tín của 
Đảng, Nhà nước. 

III- VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Ban Chỉ đạo thống nhất với các kiến nghị, đề xuất 
được nêu trong tờ trình và báo cáo tiến độ, kết quả xử lý 
các vụ việc, vụ án của Cơ quan Thường trực trình Ban Chỉ 
đạo tại Phiên họp này; giao Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ 
đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, 
phấn đấu hoàn thành tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

2. Thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 5 
vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 2 vụ án 
thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 
30 vụ án, 23 vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo 
xử lý đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của 
pháp luật. Đồng thời, bổ sung 1 vụ việc có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật xảy ra tại Tập đoàn Than - Khoáng sản 
Việt Nam theo Kết luận thanh tra số 2810/KL-TTCP ngày 
09/11/2017 của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo. 

3. Thống nhất đề nghị Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung 
Quy định số 163-QĐ/TW ngày 01/02/2013 về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác 
của Ban Chỉ đạo; bổ sung một đồng chí Phó Trưởng Ban 
Nội chính Trung ương làm Ủy viên Ban Chỉ đạo. 
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4. Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 
năm 2018: Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu ý kiến 
góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất 
Thường trực Ban Chỉ đạo về nội dung, đối tượng kiểm tra, 
giám sát, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

5. Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn 
thiện, trình ký ban hành các văn bản để triển khai thực 
hiện; theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết 
quả triển khai thực hiện. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 15 BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 21 tháng 01 năm 2019 

1. Về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến 
nay, nhất là năm 2018, cùng với những thành tựu chung 
đạt được của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, công tác 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh 
mẽ, có bước tiến mới và đạt được nhiều kết quả toàn diện. 
Nổi bật là: 

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tốt hơn 
trong công tác xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng; với một khối lượng rất lớn các văn bản của Đảng, 
Nhà nước được ban hành, hình thành cơ chế phòng ngừa 
ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, răn đe, 
cảnh tỉnh để “không thể tham nhũng”. 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 45 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác xây 
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dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng1, 
nhất là các quy định về chống suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các 
cấp; về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; về 
kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về phân cấp 
quản lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán 
bộ; về giám sát trong Đảng, xử lý, kỷ luật đảng viên vi 
phạm; về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm 
tra Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; về 
cơ chế chỉ đạo phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng, kinh tế; về phát hiện, xử lý các 
vụ việc, vụ án tham nhũng; về công tác điều tra, xử lý 
các vụ án, vụ việc; về bảo vệ người phát hiện tố giác, 
người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... 

Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành nhiều văn 
bản pháp luật để hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - 
xã hội và phòng, chống tham nhũng, từng bước khắc 
phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp 
luật là một trong những nguyên nhân phát sinh tiêu 
cực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Từ đầu nhiệm kỳ đến 
nay, Quốc hội đã thông qua 45 luật, pháp lệnh, 46 nghị 

___________ 

1. Gồm: 7 nghị quyết, 3 chỉ thị, 18 quy định, 8 kết luận, 
5 quyết định, 3 kế hoạch, 1 thông báo. 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN  
TẠI PHIÊN HỌP THỨ 15 BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 21 tháng 01 năm 2019 

1. Về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến 
nay, nhất là năm 2018, cùng với những thành tựu chung 
đạt được của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, công tác 
phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh 
mẽ, có bước tiến mới và đạt được nhiều kết quả toàn diện. 
Nổi bật là: 

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tốt hơn 
trong công tác xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng; với một khối lượng rất lớn các văn bản của Đảng, 
Nhà nước được ban hành, hình thành cơ chế phòng ngừa 
ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, răn đe, 
cảnh tỉnh để “không thể tham nhũng”. 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 45 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác xây 
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dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng1, 
nhất là các quy định về chống suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các 
cấp; về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; về 
kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về phân cấp 
quản lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán 
bộ; về giám sát trong Đảng, xử lý, kỷ luật đảng viên vi 
phạm; về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm 
tra Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; về 
cơ chế chỉ đạo phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng, kinh tế; về phát hiện, xử lý các 
vụ việc, vụ án tham nhũng; về công tác điều tra, xử lý 
các vụ án, vụ việc; về bảo vệ người phát hiện tố giác, 
người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... 

Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành nhiều văn 
bản pháp luật để hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - 
xã hội và phòng, chống tham nhũng, từng bước khắc 
phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp 
luật là một trong những nguyên nhân phát sinh tiêu 
cực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Từ đầu nhiệm kỳ đến 
nay, Quốc hội đã thông qua 45 luật, pháp lệnh, 46 nghị 

___________ 

1. Gồm: 7 nghị quyết, 3 chỉ thị, 18 quy định, 8 kết luận, 
5 quyết định, 3 kế hoạch, 1 thông báo. 
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quyết; Chính phủ đã ban hành 511 nghị định, 413 nghị 
quyết, 160 quyết định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; nhất 
là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình 
sự năm 2015; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); 
Luật tố cáo (sửa đổi); Luật báo chí; Luật tiếp cận thông 
tin; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đấu giá 
tài sản; Luật đấu thầu; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 
nghiệp; Luật quản lý nợ công; Luật bảo vệ bí mật nhà 
nước... Các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương cũng 
đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa hướng dẫn, chỉ 
đạo thực hiện... 

Thứ hai, chỉ đạo đẩy mạnh, đồng bộ, hiệu quả công 
tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, tạo 
bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng; có sức 
cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trong Đảng và bộ máy Nhà nước, khẳng định quyết tâm 
rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, 
“không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó 
là ai”. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, 
đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy cấp huyện và cơ 
sở; các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung 
kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên khi 
có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức 
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và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, kỷ luật từ trên xuống 
dưới, kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho 
thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm. Trong năm 
2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ 
luật 339 tổ chức đảng và 19.828 đảng viên, trong đó có 
652 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán 
bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó 
có 8 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, 9 sĩ quan cấp tướng trong Công an, Quân 
đội. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay 
đã thi hành kỷ luật 53.306 cán bộ, đảng viên với hơn 60 
cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng1, thậm chí xử lý đến cả Ủy viên Bộ Chính trị.  

Ngành thanh tra, kiểm toán có nhiều cố gắng, quyết 
liệt làm rõ nhiều sai phạm, kiến nghị, xử lý nghiêm tổ 
chức, cá nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho 
Nhà nước, nhất là tập trung vào các lĩnh vực có nhiều 
dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Trong năm 2018, 
qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài 
chính gần 108.000 tỉ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị 
xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá 
nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. 

___________ 

1. Gồm: 11 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 5 Ủy viên 
Trung ương Đảng. 
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quyết; Chính phủ đã ban hành 511 nghị định, 413 nghị 
quyết, 160 quyết định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; nhất 
là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình 
sự năm 2015; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); 
Luật tố cáo (sửa đổi); Luật báo chí; Luật tiếp cận thông 
tin; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đấu giá 
tài sản; Luật đấu thầu; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 
nghiệp; Luật quản lý nợ công; Luật bảo vệ bí mật nhà 
nước... Các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương cũng 
đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa hướng dẫn, chỉ 
đạo thực hiện... 

Thứ hai, chỉ đạo đẩy mạnh, đồng bộ, hiệu quả công 
tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, tạo 
bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng; có sức 
cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
trong Đảng và bộ máy Nhà nước, khẳng định quyết tâm 
rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, 
“không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó 
là ai”. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, 
đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy cấp huyện và cơ 
sở; các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung 
kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên khi 
có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức 
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và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, kỷ luật từ trên xuống 
dưới, kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho 
thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm. Trong năm 
2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ 
luật 339 tổ chức đảng và 19.828 đảng viên, trong đó có 
652 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán 
bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó 
có 8 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, 9 sĩ quan cấp tướng trong Công an, Quân 
đội. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay 
đã thi hành kỷ luật 53.306 cán bộ, đảng viên với hơn 60 
cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng1, thậm chí xử lý đến cả Ủy viên Bộ Chính trị.  

Ngành thanh tra, kiểm toán có nhiều cố gắng, quyết 
liệt làm rõ nhiều sai phạm, kiến nghị, xử lý nghiêm tổ 
chức, cá nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho 
Nhà nước, nhất là tập trung vào các lĩnh vực có nhiều 
dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Trong năm 2018, 
qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài 
chính gần 108.000 tỉ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị 
xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá 
nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. 

___________ 

1. Gồm: 11 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 5 Ủy viên 
Trung ương Đảng. 
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Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kiến nghị thu hồi, xử lý 
tài chính gần 319.000 tỉ đồng, hơn 7.200 ha đất; kiến 
nghị xử lý trách nhiệm đối với 5.932 tập thể và nhiều cá 
nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 đối 
tượng. Nhất là, đã tập trung thanh tra, công khai kết 
luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án 
gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (vụ 
việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG; việc cổ phần 
hóa Cảng Quy Nhơn; các dự án, gói thầu liên quan đến 
Đinh Ngọc Hệ; các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài...). 

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, 
không nương nhẹ, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm 
minh nhưng cũng rất nhân văn. Riêng đối với các vụ án 
thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 36 vụ/498 bị cáo. Riêng 
năm 2018, đã kết thúc điều tra 24 vụ/266 bị can (tăng 
50% số vụ so với năm 2017), đã truy tố 20 vụ/251 bị can 
(tăng 66,7% số vụ so với năm 2017), đã xét xử sơ thẩm 24 
vụ/308 bị cáo (gấp 5 lần số vụ so với năm 2017), với các 
mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có 
tình1. Đặc biệt, các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, 
truy tố, đưa ra xét xử 10 đại án lớn được dư luận xã hội 

___________ 
1. Trong đó, có 5 bị cáo (4 người) bị phạt tù chung thân; 2 bị 

cáo phạt tù 30 năm; 7 bị cáo phạt tù trên 20 năm đến 30 năm; 
256 bị cáo bị phạt tù từ 9 tháng đến dưới 20 năm, trong đó phạt 
tù cho hưởng án treo 73 bị cáo; 10 bị cáo bị phạt cải tạo không 
giam giữ; phạt tiền 24 bị cáo. 
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đặc biệt quan tâm1; đồng thời, mở rộng điều tra, khởi tố 
mới 28 vụ án. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cơ 
quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương trong 
năm qua. 

Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018 

___________ 

1. (1) Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại 
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); (2) Vụ 
án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Công ty cổ phần 
Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land); (3) Vụ án 
xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) liên quan việc góp 
vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank); (4) Vụ án Phan 
Văn Anh Vũ và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà 
nước”; (5) Vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm phạm tội “Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm 
quyền trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu 
quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức”; (6) Vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 
đồng phạm phạm tội “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc...” xảy ra ở 
Phú Thọ và một số địa phương; (7) Vụ án Phạm Công Danh và 
đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; (8) Vụ án Huỳnh 
Thị Huyền Như và đồng phạm (phần bản án phúc thẩm hủy để 
điều tra, xét xử lại); (9) Vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm 
phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh 
tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản”; (10) Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm phạm tội 
“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm 
trái...” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á 
(DongA Bank). 
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Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kiến nghị thu hồi, xử lý 
tài chính gần 319.000 tỉ đồng, hơn 7.200 ha đất; kiến 
nghị xử lý trách nhiệm đối với 5.932 tập thể và nhiều cá 
nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 đối 
tượng. Nhất là, đã tập trung thanh tra, công khai kết 
luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án 
gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (vụ 
việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG; việc cổ phần 
hóa Cảng Quy Nhơn; các dự án, gói thầu liên quan đến 
Đinh Ngọc Hệ; các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài...). 

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham 
nhũng, kinh tế được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, 
không nương nhẹ, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm 
minh nhưng cũng rất nhân văn. Riêng đối với các vụ án 
thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 36 vụ/498 bị cáo. Riêng 
năm 2018, đã kết thúc điều tra 24 vụ/266 bị can (tăng 
50% số vụ so với năm 2017), đã truy tố 20 vụ/251 bị can 
(tăng 66,7% số vụ so với năm 2017), đã xét xử sơ thẩm 24 
vụ/308 bị cáo (gấp 5 lần số vụ so với năm 2017), với các 
mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có 
tình1. Đặc biệt, các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, 
truy tố, đưa ra xét xử 10 đại án lớn được dư luận xã hội 

___________ 
1. Trong đó, có 5 bị cáo (4 người) bị phạt tù chung thân; 2 bị 

cáo phạt tù 30 năm; 7 bị cáo phạt tù trên 20 năm đến 30 năm; 
256 bị cáo bị phạt tù từ 9 tháng đến dưới 20 năm, trong đó phạt 
tù cho hưởng án treo 73 bị cáo; 10 bị cáo bị phạt cải tạo không 
giam giữ; phạt tiền 24 bị cáo. 
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đặc biệt quan tâm1; đồng thời, mở rộng điều tra, khởi tố 
mới 28 vụ án. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cơ 
quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương trong 
năm qua. 

Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, kinh tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018 

___________ 

1. (1) Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại 
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); (2) Vụ 
án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Công ty cổ phần 
Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land); (3) Vụ án 
xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) liên quan việc góp 
vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank); (4) Vụ án Phan 
Văn Anh Vũ và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà 
nước”; (5) Vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm phạm tội “Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm 
quyền trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu 
quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức”; (6) Vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 
đồng phạm phạm tội “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc...” xảy ra ở 
Phú Thọ và một số địa phương; (7) Vụ án Phạm Công Danh và 
đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; (8) Vụ án Huỳnh 
Thị Huyền Như và đồng phạm (phần bản án phúc thẩm hủy để 
điều tra, xét xử lại); (9) Vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm 
phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh 
tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản”; (10) Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm phạm tội 
“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm 
trái...” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á 
(DongA Bank). 
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thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà 
nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Ban 
Chỉ đạo, được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, 
đánh giá cao. 

Thứ ba, đã quan tâm, khắc phục một bước những 
khâu yếu, có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc cho 
hưởng án treo đã giảm mạnh; việc nương nhẹ, bỏ sót, bỏ 
lọt tội phạm tham nhũng hầu như không còn; khâu giám 
định, định giá tài sản được tăng cường, từng bước khắc 
phục những chậm trễ, bất cập; khâu thu hồi tài sản tham 
nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực (năm 2018, đã 
tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 
33.000 tỉ đồng; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 
30%); Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra xuống đến 
cấp huyện rất hiệu quả, khắc phục bước đầu khâu yếu ở 
cấp dưới; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” bước đầu được 
khắc phục; nhiều địa phương, bộ, ngành đã chú ý, tích 
cực phát hiện, xử lý tệ “tham nhũng vặt” (như: Nghệ 
An, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Định, Phú Yên, Đồng 
Nai, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính,...). 

Thứ tư, những kết quả đạt được trong công tác phòng, 
chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 
2018 đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước rất quan 
trọng tình trạng tham nhũng, suy thoái, tiêu cực; góp 
phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác 
phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế, phong trào, 
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không chỉ bó hẹp trong phạm vi một vài địa phương, mà 
đã lan rộng ra phạm vi cả nước, để lại dấu ấn tốt đẹp, 
củng cố thêm niềm tin trong Nhân dân; tạo khí thế mới, 
niềm tin mới và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh 
nghiệm quý báu, cần phải tiếp tục duy trì làm mạnh hơn 
nữa trong thời gian tới.  

Nguyên nhân của những kết quả và bài học kinh 
nghiệm là: 

Một là, có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp 
thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư. 

Hai là, Ban Chỉ đạo có quyết tâm rất cao, chỉ đạo 
quyết liệt, với cách làm khoa học, chặt chẽ, nền nếp, bài 
bản, phối hợp nhịp nhàng, từng bước chắc chắn, rõ đến 
đâu xử lý đến đó, công khai, minh bạch; không khoan 
nhượng với tham nhũng, nhưng cũng rất nhân văn với 
những người tự giác nhận tội, ăn năn hối lỗi, chủ động khắc 
phục hậu quả. Nhất là, đã phát huy tốt cơ chế chỉ đạo xử lý 
các vụ án, vụ việc tham nhũng của Ban Chỉ đạo theo thứ 
bậc: 3 đồng chí Thường trực - Ban Chỉ đạo 1101 - Tập thể 
Thường trực Ban Chỉ đạo - Tập thể Ban Chỉ đạo; chỉ đạo 
phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các khâu trong công 
tác phát hiện, xử lý tham nhũng từ thanh tra, kiểm toán 
đến kiểm tra, rồi đến điều tra, truy tố, xét xử. Kịp thời rút 
kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhắc nhở, phê bình, 
___________ 

1. Ban Chỉ đạo liên ngành (B.T).  
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thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà 
nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Ban 
Chỉ đạo, được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, 
đánh giá cao. 

Thứ ba, đã quan tâm, khắc phục một bước những 
khâu yếu, có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc cho 
hưởng án treo đã giảm mạnh; việc nương nhẹ, bỏ sót, bỏ 
lọt tội phạm tham nhũng hầu như không còn; khâu giám 
định, định giá tài sản được tăng cường, từng bước khắc 
phục những chậm trễ, bất cập; khâu thu hồi tài sản tham 
nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực (năm 2018, đã 
tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 
33.000 tỉ đồng; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 
30%); Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra xuống đến 
cấp huyện rất hiệu quả, khắc phục bước đầu khâu yếu ở 
cấp dưới; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” bước đầu được 
khắc phục; nhiều địa phương, bộ, ngành đã chú ý, tích 
cực phát hiện, xử lý tệ “tham nhũng vặt” (như: Nghệ 
An, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Định, Phú Yên, Đồng 
Nai, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính,...). 

Thứ tư, những kết quả đạt được trong công tác phòng, 
chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 
2018 đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước rất quan 
trọng tình trạng tham nhũng, suy thoái, tiêu cực; góp 
phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác 
phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế, phong trào, 
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không chỉ bó hẹp trong phạm vi một vài địa phương, mà 
đã lan rộng ra phạm vi cả nước, để lại dấu ấn tốt đẹp, 
củng cố thêm niềm tin trong Nhân dân; tạo khí thế mới, 
niềm tin mới và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh 
nghiệm quý báu, cần phải tiếp tục duy trì làm mạnh hơn 
nữa trong thời gian tới.  

Nguyên nhân của những kết quả và bài học kinh 
nghiệm là: 

Một là, có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp 
thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư. 

Hai là, Ban Chỉ đạo có quyết tâm rất cao, chỉ đạo 
quyết liệt, với cách làm khoa học, chặt chẽ, nền nếp, bài 
bản, phối hợp nhịp nhàng, từng bước chắc chắn, rõ đến 
đâu xử lý đến đó, công khai, minh bạch; không khoan 
nhượng với tham nhũng, nhưng cũng rất nhân văn với 
những người tự giác nhận tội, ăn năn hối lỗi, chủ động khắc 
phục hậu quả. Nhất là, đã phát huy tốt cơ chế chỉ đạo xử lý 
các vụ án, vụ việc tham nhũng của Ban Chỉ đạo theo thứ 
bậc: 3 đồng chí Thường trực - Ban Chỉ đạo 1101 - Tập thể 
Thường trực Ban Chỉ đạo - Tập thể Ban Chỉ đạo; chỉ đạo 
phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các khâu trong công 
tác phát hiện, xử lý tham nhũng từ thanh tra, kiểm toán 
đến kiểm tra, rồi đến điều tra, truy tố, xét xử. Kịp thời rút 
kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhắc nhở, phê bình, 
___________ 

1. Ban Chỉ đạo liên ngành (B.T).  
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thay thế cán bộ, các khâu nào, “mắt xích” nào yếu thì phải 
thay thế ngay, tạo đồng bộ, hiệu quả rõ rệt. 

Ba là, Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố 
gắng, càng làm càng có kinh nghiệm nhuần nhuyễn, bài 
bản, quyết liệt, làm rất tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban 
Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng thời lại đôn đốc, 
điều phối hoạt động của các cơ quan chức năng trong 
phòng, chống tham nhũng. 

Bốn là, sự quyết tâm vượt bậc, phối hợp nhịp nhàng 
của các cơ quan chức năng, giữa các cơ quan của Đảng với 
các cơ quan của chính quyền (Ban Nội chính Trung ương, 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra, Kiểm toán, Công 
an, Kiểm sát, Tòa án) và với các cơ quan của Quốc hội. 

Năm là, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn 
xã hội, nhất là sự đồng tình, ủng hộ, khích lệ của Nhân 
dân; sự chủ động vào cuộc rất tích cực của báo chí, tạo 
sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng. 

Về tồn tại, hạn chế:  
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế, đó là: (1) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế 
trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng yêu 
cầu; (2) Việc kết luận thanh tra một số dự án trọng điểm; 
tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh 
một số vụ việc còn chậm so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo; 
(3) Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, 
cơ sở vẫn còn hạn chế; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực 
(“tham nhũng vặt”) vẫn xảy ra ở nhiều nơi gây bức xúc 
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cho người dân, doanh nghiệp; (4) Công tác giám định, 
định giá tài sản vẫn còn chậm, chất lượng còn hạn chế; 
kết quả thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi 
hành án còn thấp... 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

Năm 2019 và những năm tới, sự nghiệp đổi mới, phát 
triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, 
ngày càng đi vào chiều sâu; cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp; tâm trạng 
chung của Nhân dân là mong muốn làm sao giữ được đà 
quyết liệt, duy trì được xu thế như hiện nay, đồng thời đòi 
hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng; do vậy, tuyệt đối không được 
chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết 
quả đã đạt được, mà phải kiên trì đẩy mạnh, tiếp tục làm 
với một quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn 
nữa trong thời gian tới. 

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ 
trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ cụ thể theo dự thảo 
Chương trình công tác năm 2019, trong đó tập trung vào 
các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 
hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, 
chống tham nhũng, nhất là những nội dung liên quan 
đến phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Trung 
ương 4, 6, 7, 8 khóa XII, các quy định về kiểm soát 



 367

thay thế cán bộ, các khâu nào, “mắt xích” nào yếu thì phải 
thay thế ngay, tạo đồng bộ, hiệu quả rõ rệt. 
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tại, hạn chế, đó là: (1) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế 
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(3) Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, 
cơ sở vẫn còn hạn chế; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực 
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cho người dân, doanh nghiệp; (4) Công tác giám định, 
định giá tài sản vẫn còn chậm, chất lượng còn hạn chế; 
kết quả thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi 
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nữa trong thời gian tới. 

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ 
trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ cụ thể theo dự thảo 
Chương trình công tác năm 2019, trong đó tập trung vào 
các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 
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chống tham nhũng, nhất là những nội dung liên quan 
đến phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Trung 
ương 4, 6, 7, 8 khóa XII, các quy định về kiểm soát 
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quyền lực để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo sửa đổi 
Luật giám định tư pháp, Luật đất đai, Luật đầu tư công, 
Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật cán bộ, công chức, 
Luật viên chức, Luật kiểm toán nhà nước; khẩn trương 
ban hành các quy định hướng dẫn thi hành Luật phòng, 
chống tham nhũng năm 2018. 

Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, đề xuất một số chủ 
trương, định hướng lớn về công tác phòng, chống tham 
nhũng để phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hai là, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 
quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là các văn bản mới được ban hành, như: 
Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật tố cáo (sửa 
đổi) và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị 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; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban 
Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 
26-CT/TW của Bộ Chính trị 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... 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào 
các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng 
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phí1; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai 
phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo 
dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nhưng còn chậm 
tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo2. Công tác kiểm 
tra, thanh tra, kiểm toán phải bảo đảm hiệu lực, hiệu 
quả, tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho địa 
phương, cơ sở, doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo chỉ tập trung 
kiểm tra những nơi, lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, 
tham nhũng và không được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp 
thời, dứt điểm; kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phải 
đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, 
hiệu quả, tránh hình thức. 

Bốn là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các 
vụ án tham nhũng, kinh tế đã được khởi tố, điều tra; chú 
trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, 
nhất là tập trung xác minh, điều tra làm rõ yếu tố tư lợi, 

___________ 

1. Quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng 
sản; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công (đất đai, nhà 
công sản...); việc cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh 
nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp; hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu 
tư; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT;... 

2. (1) Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai 
đoạn 2; (2) Dự án mở rộng Nhà máy đạm Hà Bắc; (3) Việc quản 
lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 
trả nợ cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
(Vinashin) và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho 
Vinashin tái cơ cấu. 
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quyền lực để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo sửa đổi 
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Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật cán bộ, công chức, 
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chống tham nhũng năm 2018. 
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trương, định hướng lớn về công tác phòng, chống tham 
nhũng để phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hai là, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 
quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là các văn bản mới được ban hành, như: 
Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật tố cáo (sửa 
đổi) và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị 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; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban 
Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 
26-CT/TW của Bộ Chính trị 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... 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào 
các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng 
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phí1; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai 
phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo 
dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nhưng còn chậm 
tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo2. Công tác kiểm 
tra, thanh tra, kiểm toán phải bảo đảm hiệu lực, hiệu 
quả, tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho địa 
phương, cơ sở, doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo chỉ tập trung 
kiểm tra những nơi, lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, 
tham nhũng và không được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp 
thời, dứt điểm; kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phải 
đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, 
hiệu quả, tránh hình thức. 

Bốn là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các 
vụ án tham nhũng, kinh tế đã được khởi tố, điều tra; chú 
trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, 
nhất là tập trung xác minh, điều tra làm rõ yếu tố tư lợi, 
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1. Quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng 
sản; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công (đất đai, nhà 
công sản...); việc cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh 
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doanh nghiệp; hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu 
tư; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT;... 

2. (1) Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai 
đoạn 2; (2) Dự án mở rộng Nhà máy đạm Hà Bắc; (3) Việc quản 
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trả nợ cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 
(Vinashin) và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho 
Vinashin tái cơ cấu. 
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chiếm đoạt tài sản trong các vụ án, vụ việc. Trong 
năm 2019, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 20 vụ án, 
truy tố 22 vụ án, xét xử sơ thẩm 26 vụ án, xét xử phúc 
thẩm 10 vụ án và kết thúc xử lý đối với 43 vụ việc theo Kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo. 

Năm là, tập trung chỉ đạo khắc phục các khâu, lĩnh 
vực còn yếu, nhất là chỉ đạo khắc phục các khó khăn, 
vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; thu 
hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc 
tham nhũng, kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, 
chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn có hiệu 
quả tình trạng “tham nhũng vặt”. 

Sáu là, tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, báo chí trong 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức thành viên phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, 
tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, động viên Nhân dân tham gia tích 
cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp 
thông tin về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin 
cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử 
lý tham nhũng. 

3. Về bổ sung, phân công nhiệm vụ thành viên 
Ban Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo thống nhất đề nghị Bộ Chính trị bổ 
sung đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên 
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Ban Chỉ đạo; đồng thời thống nhất điều chỉnh phân 
công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng: 
(1) Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của một số đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp với sự thay đổi về 
vị trí công tác hoặc mới được bổ sung vào Ban Chỉ đạo; 
(2) Điều chỉnh lại một số địa bàn, lĩnh vực phân công 
phụ trách của một số thành viên Ban Chỉ đạo cho phù 
hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, khối lượng công 
việc, chức danh, lĩnh vực công tác của từng đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo. 

Giao Cơ quan Thường trực tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản, 
trình ký ban hành để làm cơ sở triển khai thực hiện. 

4. Về sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát theo Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính 
trị và Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị 
thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về 
tham nhũng, kinh tế 

Ban Chỉ đạo thống nhất với những đánh giá về kết 
quả đạt được và những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua 
sơ kết, cũng như kết quả bước đầu kiểm tra công tác thu 
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình 
sự về tham nhũng, kinh tế nêu trong Báo cáo của Cơ quan 
Thường trực. Cần phải tiếp tục đôn đốc quyết liệt việc 
thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát; 
kiểm tra kỹ và xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác 
thu hồi tài sản theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 
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5. Về những kiến nghị, đề xuất 

- Thống nhất kế hoạch kết thúc điều tra 20 vụ án, 
truy tố 22 vụ án, xét xử sơ thẩm 26 vụ án, xét xử phúc 
thẩm 10 vụ án, kết thúc xác minh 43 vụ việc trong năm 
2019 và các kiến nghị, đề xuất cụ thể trong Báo cáo về  kết 
quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án trình Ban Chỉ đạo tại 
Phiên họp này. 

- Ban Chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 6 
vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã kết 
thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng 
thời bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ 
đạo, gồm: (1) Vụ án Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm 
phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy 
ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát 
Sài Gòn (Sabeco) liên quan đến dự án tại số 2-4-6 đường 
Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Vụ 
án Nguyễn Thành Tài và đồng phạm phạm tội “Vi phạm 
quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất 
thoát, lãng phí” liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12, 
đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ban Chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền 
bổ sung kinh phí, tăng cường trang thiết bị, phương tiện 
làm việc cho các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, 
xử lý tham nhũng; có hình thức khen thưởng đối với các 
tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát 
hiện, xử lý và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án 
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kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018. 

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, 
ban hành các tài liệu chính thức để triển khai thực hiện; 
đồng thời tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo có 
văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện 
từng nội dung công việc cụ thể. 
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kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện 
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MỤC LỤC 

  Trang 

Lời Nhà xuất bản 5 

Phần thứ nhất 

MỘT SỐ BÀI PHÁT BIỂU, BÀI VIẾT  

VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TỔNG BÍ THƯ, 

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG  

 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 7 

-  Công tác kiểm tra phải tập trung vào việc nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giải 

quyết một số vấn đề xã hội bức xúc, đẩy mạnh cuộc 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

ngày 16 tháng 9 năm 2011  9 

-  Ban Nội chính Trung ương phải là một cơ quan 

gương mẫu, vững vàng về tư tưởng chính trị, nắm 

chắc chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực 

nội chính, ngày 23 tháng 01 năm 2014 19  

-  Tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn và từng 

bước đẩy lùi, xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng 

trong sạch, vững mạnh, ngày 05 tháng 5 năm 2014  31 
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-  Ngành kiểm sát và mỗi cán bộ kiểm sát phải thật 

sự trở thành chỗ dựa của công lý, ngày 17 tháng 01 

năm 2015  49 

-  Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

cần mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hoạt động 

có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa, ngày 24 tháng 02 

năm 2017  61 

-  Cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn 

luyện, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật 

chất, tham vọng, ngày 11 tháng 10 năm 2017  74 

-  “Còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng 

liêng, cao quý nhất!”, ngày 15 tháng 01 năm 2018 81 

-  Cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm để đẩy lùi 

tham nhũng, ngày 25 tháng 01 năm 2018 96  

-  Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát 

quyền lực để phòng, chống tham nhũng, ngày 25 

tháng 6 năm 2018  106 

-  Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham 

nhũng, biến chất, ngày 28 tháng 12 năm 2018  128 

-  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không chỉ 

là một “cao trào”, không thể “chững lại”, ngày 13 

tháng 01 năm 2019   144 

-  Hình phạt đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng 

là sự cảnh báo nghiêm khắc cho sự lạm dụng quyền 

lực xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Nhân dân, 

ngày 14 tháng 01 năm 2019   158 
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-  Ngành nội chính là “tai, mắt” của Đảng về lĩnh 

vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp, ngày 22 tháng 01 năm 2019 173 
-  Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc 

trường tồn, ngày 03 tháng 02 năm 2019 190 

Phần thứ hai 

  PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ,  

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG  

TẠI MỘT SỐ PHIÊN HỌP BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG,  

         CHỐNG THAM NHŨNG 203

-  Phát biểu tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 04 

tháng 02 năm 2013 205 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ ba Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 17 tháng 7 năm 2013 212 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ tư Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 25 tháng 12 năm 2013 221 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ năm Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 09 tháng 7 năm 2014 231 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 29 tháng 12 năm 2014 239 

 378

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ bảy Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 25 tháng 4 năm 2015 249 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ tám Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 28 tháng 9 năm 2015 256 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ chín Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 28 tháng 12 năm 2015 267 

-  Phát biểu kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 18 tháng 4 năm 2016 277 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 27 tháng 4 năm 2016 283 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 28 tháng 12 năm 2016 289 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 303 

-  Phát biểu kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 25 tháng 11 năm 2017 313 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 22 tháng 01 năm 2018 319 
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-  Ngành nội chính là “tai, mắt” của Đảng về lĩnh 

vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp, ngày 22 tháng 01 năm 2019 173 
-  Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc 

trường tồn, ngày 03 tháng 02 năm 2019 190 

Phần thứ hai 

  PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ,  

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG  

TẠI MỘT SỐ PHIÊN HỌP BAN CHỈ ĐẠO  

TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG,  

         CHỐNG THAM NHŨNG 203

-  Phát biểu tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 04 

tháng 02 năm 2013 205 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ ba Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 17 tháng 7 năm 2013 212 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ tư Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 25 tháng 12 năm 2013 221 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ năm Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 09 tháng 7 năm 2014 231 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 29 tháng 12 năm 2014 239 
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-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ bảy Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 25 tháng 4 năm 2015 249 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ tám Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 28 tháng 9 năm 2015 256 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ chín Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 28 tháng 12 năm 2015 267 

-  Phát biểu kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 18 tháng 4 năm 2016 277 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 27 tháng 4 năm 2016 283 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 28 tháng 12 năm 2016 289 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 303 

-  Phát biểu kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 25 tháng 11 năm 2017 313 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 22 tháng 01 năm 2018 319 
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-  Phát biểu kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 27 tháng 4 năm 2018 329 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 14 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 16 tháng 8 năm 2018 339 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 15 Ban Chỉ

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 21 tháng 01 năm 2019 359 
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-  Phát biểu kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 27 tháng 4 năm 2018 329 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 14 Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 16 tháng 8 năm 2018 339 

-  Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 15 Ban Chỉ

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 

ngày 21 tháng 01 năm 2019 359 
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