


DAU TRANH PHONG, CHONG THAM NHUNG, TIEU Cut: 
NHIN LAI 10 NAM QUA; DJNH RA PHUONG B1fONG, 

NHIM VJ CHO THI GIAN TOI 
(Phát bku cüa dng chI Tdng BI tim' Nguyln Pht TrQng 

tgi H$i nghj toàn quOc tdng keAt  10 nàm cong tác dd'u tranh 
phOng, cluing tham nhing, tiêu cy'c 

ngày 30 tháng 6 nám 2022) 

Kinh thwa các dng chI lãnh dgo Dâng, Nhà nzcác, Mt trn Td quO"c 
Vit Nani, 

Thu'a các vj dcii biu, 

Thu'a toàn the2  các dng chI, 

Horn nay, B ChInh trj t chüc Hi nghj toàn quc tng kt 10 närn 
cong tác dAu tranh phông, chng tham nhUng giai doin 2012 - 2022 và djnh 
hrnng hoat dng cho giai doan tOi. Day là mt hi nghj có nghia rt quan 
tr9ng, bàn ye nhirng vn d lien quan dn "chO'ng gigc nai  xâm ", giu gin sr 
trong sach,  ving mnh cUa Dàng và h thng chInh trj; cUng c& nâng cao 
niêm tin cUa nhân dan di vái Dãng, Nhà nuóc và ch d ta; dixçic can b, 
dáng vién và nhân dan rt quan tam, dt nhiu kS'  vçng. Sir có mt drông dü 
cUa BO ChInh trj, Ban BI thu, các dng chI U viên Ban Chp hành Trung 
uang, các dIng chI lãnh dao  chü ch& các ban, b, nganh Trung ixcing và toàn 
b 63 tinh, thành ph6 trçrc thuc Trung uang vâi gn 500 drai  biu d? h9p 
trirc tip và hcm 80.000 dai  biu dir hp trirc tuyn tai  hGn 4.000 diiêm c.0 
trong Ca nuâc ('nhiu tinh, thành pho2  kit n6i dIn cdp huyn, xã,,) áä th hién 

thirc trách nhim, tinh than nghiém tue và quy& tam cao cña toàn Dãng ta 
trong vic kiên quyt, kiên trI d.0 tranh phông, ehng tham nhUng, tiéu eirc; 
thirc hin nghiêm Nghj quy& Dai  hi XIII ciia Dàng v v.n d nay, cüng nhu 
Nghj quylt Hi nghj Trung uang 4 các khoá XI, XII, XIII v xây dirng, chinh 
din Dàng va h thng chInh trj trong sch, vüng manh  toàn din. 

Trux9c hit, tOi xin duçic thay mt BO ChInh trj, Ban BI thu, Ban Chi dao 
Trung ucrng v phOng, ehng tham nhUng, tiêu cilc, nhit lit hoan nghênh, 
chào m1rng và cam on các dng chI dã tham dir Hi nghj dOng dü và dóng 
gop nhiu kin rt quan trçng, tam huyt, sâu s.c, mang dn eho Hi nghj 
mOt tinh thn phn chn, doàn kt, trách nhim và thng nht cao. Tôi cQng 
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xin gui dn các vi di biu và cáe dng chI có mt các dim c.0 1i chào 
than ái, 1i thäm hôi chân tInh và Ru chüc t& dçp nh.t. 

Thwa các dng chi, 

Hi nghj cüa chiing ta dã nghe dng chI Phan Dinh Trc, UT viên Bô 
ChInh trj, BI thu Trung ucung Dãng, Phó Trithng Ban thuung tr1rc Ban Chi 
dlao Trung uo11g v phông, cMng tham nhung, tiêu c1rc trInh bay torn tt Báo 
cáo cüa Ban Chi do Trung uang v phOng, chng tham nhung và kin phát 

A A r , , bieu cua rnçt so dai  bieu. Tat ca cac y kien phat bieu dreu bay to si,r thong nhat 
cao vâi ni dung Báo cáo, dng th?ui b sung, phân tIch, lam rO them nhiu 
vn d; nêu them mt s kinh nghim qu, cách lam hay trong lãnh dao,  chi 
dao và th chirc thirc hin, tr dO d xut, kin nghj, nhn manh  them mt s 
nhim v11, giâi pháp nhm lam t& han ntta cong tác phông, chng tham 
nhüng, tiêu circ trong thOi gian tfri. D kt thüc Hi nghj, tOi xin phát biu 
mt s kin có tInh chit khái quát 'ai  nhüng k& qua chii yu dã dt dugc và 
lam rO, nh.n manh  them mt s vn d d chüng ta cüng thng nht cao lath 

diao, chi  dlao,  thirc hin trong thOi gian tfri. Tôi xin nói hai vn d: 

- NhIn iqi cong tác dá'u tranh phOng, chng tham nhüng giai doqn 
2012-2022. 

- Phu'o'ng hzthng, nhiin vy, giáipháp trong thai gian to'!. 

I- Nhln 1ti cong tác dan tranh phông, chông tham nhüng giai doin 
2012 - 2022 

Nhu chüng ta du bi&, xut phát tiir yêu c.u, nhim viii trong tInh hInh 
mOi và vOi mong mun, quyt tam tao  buóc chuyn mói, manh  me, rO rt han 
nüa trong cong tác du tranh phOng, chng tham nhüng, Hi nghj Trung 
uo'ng 5 khoá XI (thang 5/20 12) dã quyt djnh chü trucing thành 1p Ban Chi 
dqo Trung u'o'ng v phOng, cho'ng tham nhiing trirc thuc B Chfnh trj do 
Tng BI thu lam Truâng Ban d chi diao  toàn din cong tác phOng, chng 
tham nhüng trên pham vi cá nrncc. Thirc hin chU trucung nay, ngày 0 1/02/2013, 
Ban Chi dao  dà chInh thuc du'çuc thành i.p và bt du trin khai các hoat 
dng, v6i thành ph.n gm nhiing can b lath dao  chU ch6t & cac ecu quan cO 
lien quan cüa Dãng và Nba nuóc. 

Qua Báo cáo tng kt và nghe các kin phát biu; qua k& qua cii th 
trong thirc t, và qua diu tra du lun xà hi, si,r dánh giá cüa các t chüc 
quc t, chñng ta hoàn toan có ecu sâ d khng djnh ring: Phát huy k& qua va 
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rut kinh nghim v cong tác du tranh, phong, cMng tham nhüng trong các 
giai dloan truic, trong 10 näm g.n day, vói vic thành 1p Ban Chi dao  Trung 
ixcing v phông, chng tham nhUng, lang phi (trirc thuc B ChInh trj) din 
nay, cong tác du tranh phèng, chng tham nhüng d duçic Trung uang lãnh 

dao, chi  dao  quy& 1it, bài bàn, ngày càng di vào chiu sâu, có buâc tin 
manh, dat nhiu kt qua cii th, rt quan tr9ng, toàn din, d 'aj  du .n tt, tao 
hiu irng tIch circ, lan toà manh  me trong toàn xa hOi,  và thirc s1r "dâ tr& 
thành phong trào, xu thE không thE dáo ngu'cfc ", duçic can bO,  dàng viên và 
nhân dan dng tInh, Ung hO,  dánh giá cao, duçic ban  be qu6c t ghi nhn. 
Tham nhüng trng buc da dugc kim ch& ngän ch.n, gop phn quan tr9ng 
giü vUng n djnh chInh trj, phát trin kinh t - x hOi,  cüng c thOrn nim tin 
cüa can bO,  dàng viOn và nhân dan di vói Dàng, Nhà nuâc ta. Theo kt qua 
diu tra du lu.n xã hOi  do Ban TuyOn giáo Trung uang tin hành mâi diây, 
tuyt dai  da s kin cüa ngi1i dan (93%) bay tO tin tuâng vào sir lãnh dao 
cüa Dàng trong d.0 tranh phOng, chng tham nhüng; khin cho mçi s11 xuyOn 
tac, chng phá cüa các th 11rc xu, th'i djch dru trà nên trci trën, nirc cuOi. Do 
là thành cong lan trong cong tác phOng, chng tham nhUng cUa chñng ta 
trong thOi gian qua. Ni b.t là a 5 dim sau: 

1. Cong tác phát hin và th 1j tham nhüng dã dztcrc chi dgo và thy'c 
hin m5t cách bài bàn, dng b5, quyEt lit và hiu qua, tgo bzthc d5t phá 
trong cOng tác phdng, chng tham nhing, khng djnh quyé't tam rdt cao cüa 
Dáng, Nhà nithc và nhân dan ta trong cu5c dá'u tranh phdng, chô'ng tham 

2 , . 2 . 
nhung vc'i tinh than khong co vung cam, khong co ngoqi lç, bat ke ngwoi do 
là ai và khOng chju stc ép cza bá't lcj) cá nhân nào ". 

- COng tác kim tra, giám sat cUa Bang, thanh tra, kim toán cüa Nba 
nuâc duqc tang cixang, phát hin và xü l nghiêm minh các sai pham; sit 
ch.t k 1ut, ki cung trong Bang và bO may nhà nuâc, gop phn dc lirc 
nang cao hiu qua cong tác phOng, chng tham nhüng. 

Cp uS' dàng, u5' ban kim tra các cp dã chü dng, tang cuông chi dao, 
tp trung kim tra, xü iS' các t chüc dâng, dàng viên khi có d.0 hiu vi 
pham; xir iS' cà can bO duong chuc và can bO da nghi hu'u, cà can bO cap cao 
và can bO trong 1rc lixcing vu trang; lam mOt  cách nghiem minh tir trên xung 
duâi, cO tr9ng tarn, tr9ng dirn; kS'  1u.t clang cli trrnrc, tao  tin d, mi du&ng 
cho k5' lut hành chInh và cho cOng tác thanh tra, diu tra, xü iS' hmnh sij theo 
pháp 1ut. U5' ban Kim tra Trung ircYng dà th hin rO bàn linh, tinh than kiOn 
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quyt, ma rng phm vi, di tuqng kiêm tra xung dn Ca cp ui c.p huyên 
và ccr sa; xLr l dirt diim nhiu vi vic phirc tap, kéo dài qua nhiu nhim ks', 
lion quan dOn nhiOu cap, nhiOu nganh, nhiêu dja phixo'ng. Trong giai don 
2012 - 2022, c.p u, u ban kim tra các c.p diã thi hành 1u.t 2.740 t 
chirc diáng, hon 167.700 can b, dàng viOn, trong dió có 7.390 clang viOn bj kS' 
lu.t do tham nhfing; dià k lu.t 170 can b thuc din Trung uong quãn 1, 
trong dló có 4 U viên BO ChInh trj, nguyen w viên B ChInh tn; 29 U' viên 
Trung i..rcing, nguyen viOn Trung uong; 50 si quan c.p tuâng trong lirc 
luçng vu trang. Riêng tr du nhim kS' Dai hi XIII dn nay dã thi hành k 
1u.t 50 can b thuc din Trung uong quán l (cao hon g.p 4 lAn so vâi 
nhim kS'  khoá XI và b.ng gAn mt nra s can b cAp cao bj xir l cüa nhim 
ki khoá XII), trong dió có 8 U viOn Trung uong, nguyen U viên Trung 
trong, 20 si quan cAp tixang. Day là mt buâc dt phá trong cong tác kim tra, 
k 1u.t cüa Dâng. 

Các ngành Thanh tra, Kim toán có nhiu c g.ng, cOng tam, khách 
quan, lam rO các sai phm; dã xi:r 1 và kin nghj xi:r l nghiOm các th chüc, cá 
nhân có liOn quan, thu hi nhiu tài san cho Nhà nu6c. NhAt là diã t.p trung 
vào các linh virc có nhiu du lu.n v tiêu circ, tham nhung, lang phi; xfr l 
nghiêm và cOng khai các sai phm lien quan dn nhiu dij an gay thAt thoát, 
thua 1 lou, du lu.n xã hi quan tâm 1 . Ti'x nãm 2012 dn nay, qua cong tác 
thanh tra, kim toán, dã xü l, thu h&i diucic hon 975 nghin ti clng, gAn 76 
nghIn ha dAt; xr 1 trách nhim gAn 44.700 tp the, cá nhân; chuyn cho 
quan di&u tra, xir l gAn 1.200 vii ViC có dAu hiu phm ti; kin nghj sira 
di, b sung, bäi bO, thay th-hon2.000 van bãn trong do Co nhiêuvän ban 
quy phm pháp lu.t không con phu hçp. 

- Cong tác dIiutra, truyt& xét th các vii an tham nhung, kinh t dugc 
tien hanh m9t cach kien tn, kien quyet, khong khoan nhuqng, khong nuong 
nbc, không lam oan, sai; không bó 19t ti pham; rAt nghiOm minh, nhung 
cung rAt nhan van, nhan ái, có l, có tInh; hAu ht các di tuçmg bj xi:r l du 
nh.n thüc rO sai phm cüa mInh và tam phic, khAu phiic, tO rO 51r an nan, hi 
cãi, xin li Dãng, Nba nuâc và nhân dan; cO tác diing cành tinh, cánh báo, ran 
cle, giáo diic, phOng ngira manh  me, duqc du lu.n, nhân dan r.t dng tInh, 
Ung h, dánh giá cao; tao  buóc dt phá trong Cong tác phát hin và xfr l 

Nhtr viii vic Mobifone mua 95% c phn cña AVG; vic c ph.n hoá Cang Quy Nhcin; các drán, gOi thAu lien 
quan dn Dinh Ng9c H; Di.r an ma rng Nha may Gang thép Thai Nguyen giai don II; Dr an dâu w cal tao, mr 
rtng Nhà may phân dm Ha Bac; Dir an Nha may Nhit din Thai Blnh 2,... 
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tham nhüng. Dã xi'r 1 dth dim nhiu v1.i an lan, dc bia nghiêm trçng, phirc 
ttp, Ca nhüng vii tn d9ng, kéo dài tir nhiu näm truâc 2 , vâi nhiu can b 
cp cao bj xir l hInh sir, k cà UST viên BO ChInh trj, b trithng, thir trixâng, 
chü tjch U' ban nhân dan c.p tinh, tixOng linh trong l?c  1uçng vU trang. 
Trong 10 näm qua, các co' quan th ting trong cà nixâc dã khâi t& diiu tra, 
truy t, xét xi:r so' thm gn 16.000 v11 an tham nhUng, chCrc vii, kinh t 
hcm 30.300 bj cáo. Riêng Ban Chi dao  Trung uo'ng v phông, chng tham 
nhUng dã dua vào din theo dOi, chi dao  gn 1.000 vi an, vi1 vic 3 cp 
d 3 ; trong do trirc tip theo dOi, chi do 313 vi ó.n, vii vic tham nhUng, kinh 
t nghiêm trçng, phirc tap,  dix lu.n xã hi quan tam, dà dua ra xét xir so' th.m 
120 vii an, 1.083 bj cao, trong dió có 37 can b din Trung uong quãn l, bj 
xir l hInh su (1 U viên B ChInh trj, 10 U viên, nguyen U' viên Trung 
uo'ng Dàng, 6 b trixang, nguyen b trixang, 13 si quan c.p tuang trong lc 
1uçng vi1 trang...). 

Kt qua phát hin, diu tra và xü l' tham nhUng trong thi gian qua 
càng chirng to chüng ta diã thirc hin rt nghiêm tix tuang chi dao  và quan 
dim: "Nói di dói vái lam, khong có viing aim, không có ngoqi l, Mt ké' 
ngu'ài do là ai, và không chju sr tác dç5ng, thc ép cüa Mt k)) tá chic, cá nhân 
nào". Tôi dã nhiu ln nói ring: Vic xi 1 nghiem nhiu can b, k cà can b 
cp cao sai phm, là diiu không ai mong mun, them chI r.t dau xót, r.t dau 
lông; nhung vi s1r nghip chung, vi sir nghiem minh v k' lu.t cOa Dãng, 
thucrng ton pháp lu.t cUa Nhà nuOc, si,r trong sach,  vttng  manh  và uy tin cUa 

9 .7 P .7 P A 1 A A P • .7 .7 . A .9 Dang, Nha nixac va y nguyen cua nhan dan, chung ta phai lam, va kien quyet 
lam. Kj) luat mc5t vài ngu'ô'i d c&u muon ngu'&i; và së cOn phãi tip tçic lam 
quyt 1it, manh  m ho'n nfta trong thOi gian tai theo tinh thn Bác H dã day: 
"Cat bO môt vài cành cay sâu mQt d ci'u Ca Cal cay". 

CUng vâi vic t.p trung chi dao  xü l nghiêm các sai pham, cOng tác 
thu hci tài san tham nhing cUng có nhiu chuyn bin tIch cijc; vic kê biên, 
thu giü tài san trong nhiu v11 an tham nhUng, kinh t nghiêm trçng dat  khá 

(2) DMn hlnh là: (1)Vi an Nguyn Drc Kiôn và dng pham. (2) Vi,i an Di.rang ChI DUng và ding phm. (3) V an 
VU Vit Hung và dông phm. 4) Vi an vu Qu6c Hào và dOng phm. (5) Vi an Hu'nh Thj Huyôn Nhtr và dông 
phm. (6) Vii an Phm Thj BIch Lirang và d6ng phm. (7) Vi an Giang Kim Dat  và dong pham. (8) Vi,i an Phm 
Cong Danh và dông phm. (9) Vp an Ha Van Thm và dng pham. (10) Vp an Châu Thj Thu Nga và dông phpm. 
(11) Vp .n Trjnh Xuân Thanh và dng pham. (12) Vp an Tràn Phing Binh. (13) Vp an Phan Van Anh Vi. (14) Vp 
an Dinh Ng9c F1. (15) Vp an Nguyn Van Di.rang và Phan Sào Nam. (16) Vp an Hera Thj Phn. (17) Vp an xày ra 
tpi Tong Cong ty Vin thông Mobifone. (18) Vp an xãy ra tpi Cong ty Hài Thanh, Quân chUng Hãi Quan...; và mài 
day là vii  Vit A, Cue Lanh sr; FLC, Tan Hoang Minh, 
(3) Gm: Cp dQ Ban Chi dao  theo dOi, chi dao  là 180 vp an, 133 vp vic; cap d Ban NOi  ehInh Tnmg iong theo 
dOi, dOn d6c là 31 vp an, 5 vp vic; cap d tinh ui', thành u, ban can sr dâng b, ngành chi do xü l' là han 600 vp 
án,vpvic. 
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cao; ti 1 thu hi tài san tham nhUng trong các v1i an hInh sir v tham nhung, 
kinh t tang len rö rt (Nê'u nhw nám 2013, ti l thu hi tài san than'z nhüng 
trong giai dogn thi hành an chi dgt dithi 10%, thI giai dogn 2012 - 2022, 
bInh quân dgt ti lç  34,7%). Cong tác kim tra, thanh tra, phát hin, xi:r l tham 
nhUng dija phuang, Ca s cüng diuçic quan tam han, tüiig buóc kh.c phiic 
tInh trng "trên nóng, duâi lanh";  nhiu dija phuang, b, ngành diã chü ngän 
ch.n, xir l t "tham nhung 4t". 

2. Di dôi vái vic tçp trung chi dgo cong tác phát hin, xl'I' 1j tham 
nhüng, cOng tác xdy dyng, hoàn thin cci ch tM chl v quán lj kinh tl - 
h5i và phOng, chng tham nhüng, tiêu ctc cüng du'crc chz trQng ddy mçinh, 
timg bwó'c hoàn thiçn cci chê' phdng ngira chqt chê de "khOng tM", "khOng 
dam", "khOng muO'n", "khOng cdn" tham nhüng. Ban Chip hành Trung uang, 
BO ChInE trj, Ban BI thu, Quc hi, ChInh phü, các b, ca quan ngang b, 
các ca quan tham muu, giüp vic cüa Trung uang drã ban hành nhiu chü 

• 9 p. ' A A A A truang, giai phap, quy dnh mal, manh  me, ngay cang quyet liçt ye xay d%rng, 
chinh dn Dàng và h thng chInh trj, hoàn thin th ch v kinh t - xã hi 
và phông, cMng tham nhung, tieu crc. Nhiu quy djnh, nghj quy& di.rçrc 
quán trit và thc hin nghiem tic, di vào cuc sng; khc phiic diuqc mOt 
buâc nhUng sa ha, bt cp trrn9c day lam phát sinh tiêu circ, tham nhung4. Co 
th khng djnh, cho dn nay, các chü truang, quy dijnh cüa Dàng, các van ban 
pháp 1ut v phàng, chng tham nhüng, tieu circ cüa chüng ta ca ban diä 
tuang dM diy diü; cái cn nht hic nay là sij tir giác, sr thng nhât cao v 
chI và hành dng, là t chirc thirc hin. Vica qua chzng ta dã lam tot, nhu'ng 
van cOn nhiu viçcphái lam vàphái lam tOt hun ni'a trong th&i gian tái. 

3. Cong tác can bç5, cái cách hành chInh báo dam tInh cOng khai, minh 
bgch, xác djnh rö trách nhim giái trInh trong hogt dç5ng cia cac cci quan, 
tO chic, dun vj và các giái pháp phOng ngIca tham nh12ng, tiêu circ c12ng dã 
dwçxc tp trung lãnh dgo, chi dgo thrc hin m5t cách quyOt lit và dgt kIt 
qua tot. 

Cong tác can b dã có nhiu di mái theo huang ngày càng dan chü, 
cong tam, khách quan, cong khai, minh bach han; dung nguyen tic, dung quy 
trInh, bâo dam sir lãnh dao chit chê cüa Dâng. Nhiu quy djnh duçc ban hành 
dng b, khã thi, dã giâi quyt dirge khOng It vn d tn tai  truóc day trong 

(4)  Ti nam 2012 dn nay, Tnmg trang, B Chfnh trj, Ban Bf thx, các ccr quan tham mmi cUa Dàng d ban hành hcm 
250 van bàn v xay dirng, chinh don Dãng va phOng, ch6ng tham nhüng; Qu6c hi ban hành han 300 1ut, pháp 
1nh, nghj quyt; Chmnh phü, Thu tiràng Chmnh phü ban hành han 2.600 nghj djnh, quyt djnh, chi thj; cp u, th 
chüc dáng trirc thuOc  Trung ucrng ban hãrih han 45.000 van bàn; các b, ngành, dja phizang ban hãnh gân 100.000 van 
bàn dé ci thO hoá, huOng dan thi hanh, t6 chrc thrc hin cOng tác phOng, chong tham nhüng, tiêu circ. 
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cong tác can b; tInh trng chy chirc, chy quyn, ciic b, dja phuong, "than 
quen", "cánh hâu", "1çi Ich nhóm" dià giãm han. 

Vic Hi nghj Trung ucing 4 khoá XIII mói day ban hânh và chi dao 
trin khai thrc hin KIt luan  v dy manh  xây dirng, chinh dn Dãng và h 
thng chInh tn; kiên quyt ngän chn, dAy lüi, xir 1 nghiêm nhung can b, 
dâng viên suy thoái v tix tuing chInh trj, dao  dirc, Mi sang, biu hin "ti.r 
din bin", "tir chuyn hoá" trong ni b; và Quy djnh mâi v nhüng diu 
dlãng viên không dugc lam là chü trucing rt dung và cüng là mt bài h9c 
kinh nghim qu trong cOng tác can b cüa chñng ta. 

ChInh phü, các b, ngành, dija phixo'ng tIch circ trin khai thirc hin 
nhim vi,i cài each hành chInh, tang curng tInh cong khai, minh bach,  cãi 
thin môi tru&ng dAu tu, kinh doanh, nâng cao näng lrc canh  tranh quc gia 
và phông ngra tham nhung, tiêu circ. Cong tác tMp nh,n, xir 1, giài dáp, 
phàn hi nhung kin phãn ánh, kin nghj cUa ngu?ii dan và di thoai v9i các 
tang lap nhân dan cüng dugc quan tam. Tang cuô'ng vic kMm soát tài san, 
thu nhp, chuyn di vi trI cong tác, xi 1 trách nhim ngu?ii dirng dAu; thanh 
toán không dung tin mt; sira di, ban hành ch d, djnh mire, tiêu chu,n; 
cài each chInh sách tMn lucing, thu nh,p, nâng cao di sang cüa can b, Cong 
chire, viên chirc,... cUng dã gop phn tIch circ vào cong tác dAu tranh phông, 
chng tham nhüng. 

4. Cong tác thông tin, tuyên truyn, giáo dyc v phOng, chô'ng tham 
nhuing du'çrc tang cithng và có nhiu ddi mái, sy' giám sat cfia các ccr quan 
dan c vai trO cia Mqt trçn Td quc, nhdn dan và báo chi truj4n thông 
trong phOng, chng tham nhing, tiêu cy'c du'crc phát huy tot ho'n. Hoat dng 
thông tin, tuyOn truyn, giáo diic v phong, chng tham nhüng diugc dAy 
manh; nhân thi'rc, trách nhim cüa cáe cp u, M chirc dâng, can b, dàng 
viên và nhân dan v phông, chng tham nhtng, tiêu c1rc duçrc nâng len. Vic 
cong khai kt qua thanh tra, kim tra, kim toán, xir l các vij vic, vii an 
tham nhüng, kinh t; ehir dng cung cp thông tin v nhUng vn d nhy earn, 
du 1un quan tarn, cling dã gop phn djnh hixOng tt du lun xã hi và the 
hin sir cong khai, rninh bach  trong xii l tham nhung. Các cci quan thông thn, 
báo chI dà tIch cvc  vào cuc, dng hành cüng Dàng, Nhà nuâc và cac cci 
quan chirc näng trong phông, chng tham nhUng; vira tuyên truyn, vira tIch 
circ dAu tranh phãn bác nhung 1un diu xuyên tac  cüa các the 1irc xâu, thu 
djch v cong tác phông, chng tham nhUng, tiêu circ. Quôc hi và các cci 
quan cira Quc hi tang cung giám sat cong tác phông, chOng tham nhüng, 
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tiêu circ; không chi giám sat thixing xuyên tai  các k h9p, ma tan suât giám 
sat chuyên d v phông, chng tham nhüng, tiêu circ cüng duçrc tang len. Hi 
ding nhân dan các cp quan tam giám sat nhiu han di vi cong tác phông, 
chng tham nhung i dija phuong. M.t tr.n T quc các cp và các t chirc 
thành viên tang cung giám sat các linh virc d phát sinh tiêu c1rc, tham 
nhüng, gay nhiu birc xic trong nhân dan; giám sat vic tu dixâng, rèn luyn 

P 9 P A 9 A A A P A pham chat, diao  diuc cua can bç, diang vien; yeu cau co quan co tham quyen 
xir l cac thông tin do báo chI nêu v tiêu circ, tham nhüng; tIch circ tham gia 
phán bin xã hi, gop xây dirng Dàng, xây dirng chInh quyn trong s.ch, 
vüng manh. 

5. Chz trQflg viçc kin toàn tá chtc, nâng cao chit lztcrng, hiçu qua 
hoqt d5ng và sitpMi hcrp giia các cci quan, doii vj chi'c náng lam cong tác 
phc3ng, chng tham nhi'ing, tIch crc hctp tác quO"c tl và tfrng bzthc nix rç5ng 
ni dung, phgrn vi hogt d3ng phOng, chng tham nhüng. Thirc hin Nghj 
quyt Trung uang 5 khoá XIII mOi diây, i mt s dja phuang, Ban Chi diao 
c.p tinh v phông, chng tham nhung, tiêu circ da duç'c thành 1p và nhanh 
chóng dii vào ho.t ding, d.t diuçic nhüng kt qua buó'c d.u. Chirc nãng, nhiêm 
vii, Quy ch lam vic cUa Ban Chi dao  Trung uang ye phông, chong tham 
nhung cüng diã duqc sira dii, b sung, v9i nhiu dii mOi Ca v ni dung và 
phrnmg thirc hoat ding. Phm vi hoat dng cüa Ban Chi dao  Trung uang và 
da phizang mai day da duqc ma r9ng, bao gom ca tieu cc cho phu hqp 
vi chüc nàng, nhim vi, pham vi ho.t dng cña Ban Chi dao.  Truc day chi 
nói 'chng tham nhüng, lang phi"; diu dió không sai; nhung du sao lang phi 
cQng chi là mt vic c1j th; con tiêu cy'c có ni dung và pham vi rng han, 
can c& han, nh.t là sir suy thoái v tu ttrmg chInh trj, do due, li sng. Day 
mói là cái gc, cái nguy him nh.t, dn dn tham nhung, hu hông; không chi 
lam m.t tin, mt cüa, ma cOn md't ngzthi, th.m chI m& cá ché' d5. Ban Chi 
d.o Trung uang da 1ira ch9n khâu yu, vic khó d t.p trung chi dao  khâc 
phiic; lam vic rat nghiem tüc, trách nhim, bài bàn, nen nep, có sr phôi hçcp 
r.t nhjp nhàng, ch.t chë, quy& tam cao và hiu qua ngày càng tt; thirc si,r là 
"tng chi huy", là "nhac trixàng" cüa cong tác phông, chng tham nhüng, tiêu 
cire. Ban chi dao  c.p tinh cüng dã, dang và së trin khai hoat dng theo 
hu&ng nay. Ban Ni chInh Trung uang và ban ni chInh các tinh u, thành ui 
duccc tái l.p dã buâc du có nhiu n lirc, c g.ng, nâng cao hiu qua tham 
muu v cong tác phOng, chng tham nhQng. Ban Ni chinh Trung isang - Ca 
quan thiRvng tr1rc cüa Ban Chi dao  Trung uang v phông, cMng tham 
nhüng - diã chü dng, sau sat, kiên quyt, kiên trI, có bàn linh trong thrc hin 
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nhiêm v1i tham muu, d xut, giüp Ban Chi diao  xây dirng và t chirc thirc 
hiên có hiu qua các chuong trInh, k hoch cong tác, tháo g khó khàn, 
vuóng mac; x& 1 nhiu viii an, viii vic tham nhüng dc bit nghiêm tr9ng, 
phüc tap, dix 1un xã hi dc bit quan tam. 

Quan h phi hçp giüa các Ca quan, don vj chüc näng trong cong tác 
phOng, chng tham nhUng cling duc chü tr9ng, tang cuàng, nht là sr ph& 
hçp gitta các co quan kim tra, giám sat, ni chInh cüa Bang vâi co quan 
thanh tra, kim toán, diu tra; gitta Ca quan thanh tra, kim toán vci Co quan 
diu tra; gitta các ca quan tin hành t tiing Trung ixong, dja phuong và các 
b, ngành chirc näng ngày càng chtt ch, kjp th?ñ, hiu qua han (h.0 nhu 
không con tInh trng "quyn anh, quyn tôi", "cua c2y càng, cá cçy váy" nhu 
truOe). Hçip tác quc t v phông, chng tham nhttng cling d duçic tang 
cithng; hoat dng phOng, chng tham nhüng cüng ti'rng buâc diuge mi rng ra 
câ khu virc ngoài nhà nuâc (Vii an "Vit A" vira lam gn day là mt vi d1i 
din hInh). 

Thwa các dng chi, 

NhIn li ch.ng duOng 10 nàrn k tir khi thành 1p Ban Chi diao  Trung 
ixong v phông, cMng tham nhüng trirc thuc B ChInh trj, Trung uo'ng 
Bang dn nay, nh.t là sau 2 näm thirc hin Nghj quyt Dti hi XIII cUa 
Bang, m,c dü phãi di mt vâi r.t nhiu khó khän, thách thirc, nhung vOi " 
chI và tinh than trách nhim cao, vâi sir n 1irc phn du, chung sirc, dng 
lông cUa toàn Bang, toàn dan, toàn quân, cong tác d.0 tranh phOng, cMng 
tham nhUng, tiêu circ cüa chUng ta cia thu duçic nhiu kt qua quan tr9ng, gop 
phn cUng c, nâng cao chI, nim tin cUa nhân dan vào cOng cuc di mói, 
xây dirng và bào v T quc, lam cho dt nuâc ta ngày càng giàu mnh, ngày 
càng phát trin, có vj th xlrng dang trén trung quc t. KhOng phãi nhu mOt 
s kin cho r&ng, nu qua tp trung vào chng tham nhUng s lam "nhiit 
chI", "chün buâc" nhUng ngu?ii dam nghi, dam lam, lam "chm" s1r phát trin 
dt nuóc; ma hoàn toàn nguçrc iqi, chInh nh lam tht cOng tác xây dimg, 
chinh dn Bang, thy manh  thu tranh phOng, chng tham nhUng, tiêu circ cia 
gop ph.,n quan tr9ng thüc thy phát trin kinh t - xä hi, giU vttng n djnh 
chInh trj, tang ci.thng quc phông, an ninh và di ngoi, dc bit là gop phn 
1y 1i và cüng c ni&m tin cüa nhân dan, bac bO 1un diu sai trái cUa cac the 
1c xu, thu djch, ch6ng d6i cho r&ng thu tranh phông, chOng tham nhüng, 
xu l can b, dãng vién sai ph.m là "thu cia ni be", "phe cánh". Ddy mqnh 
dá'u tranh phông, chOng tham nhüng và xáy c4rng,  lam trong sqch Dáng và 
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b5 may Nhà nzthc chi lam "chi,n bu'ó'c" nhi2'ng ai Co d5ng co' khong trong 
sang, dâ trot "nhing chàm" và nhng ngzthi không ncm vlmg chz trzto'ng, 
chinh sách cia Dáng, thilu bàn linh, thilu kiln thi'c và kinh nghim. 

Qua tng kt, chüng ta có th khãng dljnh rang, chu'a bao giO' cOng tác 
du tranh phOng, chng tham nhüng, tiêu cy'c igi du'ci'c thz!c hién môt cách 
mgnh mê ddng b, quylt lit, bài bàn và hiu qua nhzt thai gian gn dáy, d 
lai du n ni bet, tao  sir ding thu.n cao trong xâ hi và cüng c& tang cithng 
nim tin cüa can b, dâng viên và nhân dan dii vâi Dàng, Nhà nuc. Vy 
mt câu hôi duçic dt ra là vi sao 'ai  có duçic nhüng kt qua do? Trong Báo 
cáo dâ nêu khá rö, c11 the. Tôi xin nhân manh  may nguyen nhân ca bàn, do là: 
(i

S,
) Truâc ht là sir lãnh do, chi dao  sâu sat, quyt 1it, vâi nhiu quy& sách 

dung d.n, kjp thô'i cüa Ban Chp hành Trung uang, B ChInh trj, Ban BI thu, 
Quc hi, ChInh phü, trirc tip nht là cüa Ban Chi dao  Trung uang Ye 
phOng, cMng tham nhung; sir gucing mu, quyt 1it, nói di dôi vâi lam cüa 
các dng chI lãnh dao  Dãng và Nhà nuâc, cUa ngiRii dirng du cp ui', chInh 
quyn các cp. (2) Si,r n lirc, c gng, quyt tam cüa các cci quan tham mu'u 
và cp us', t chüc dáng, các ban, b, ngành, dija phucmg, nht là sir n lirc rt 
cao cüa các cci quan, dan vj có chirc näng phông, chng tham nhung và các 
cci quan tin hành t tiing Trung uang và dja phucing. (3) Sir cong hiRing cüa 
nhtng kt qua tIch circ, rO rt trong Cong tác xây dirng, chinh dn Dáng và h 
thng chInh trj. (4) Sij tham gia tIch c1rc cüa Mt trn T quc và các t chirc 
chInh trj - xã hi; si,r dng lông, üng h, khIch l cüa nhân dan; sr chU dng 
vào cuc r.t tIch circ cUa các cci quan thông thn, báo chI, tao  nên sirc manh 
tng hçip trong d.0 tranh phông, cMng tham nhüng. 6 day, tôi xin nhn 
manh ring, chñng ta dâ phat huy duqc vai trO vô cüng quan trçng cña nhân 
dan, nhi.r Ru can dn cüa Bác H: Phãi "d5ng viên qucn ching, phái thic 
hành dan chi, phài lam cho qucn chthig hilu rö, lam cho qun chthig hang 
hài tham gia mó'i chic chn thành cOng! ". 

Tuy nhiên, ben canh  nhüng kt qua dat  ducuc, chüng ta cüng phãi thng 
than thra nhn ring: Cong tác phông, cMng tham nhüng vn cOn nhüng hqn 
chl, tn tqi nhu trong Báo cáo dã nêu. DO là: Mt s b, ban, ngành, dija 
phucing chua cO quyt tam cao, chua có sr chuyn bin manh.  Vic phát 
hin, xü l tham nhung vn cOn han  ch; ti l thu hi tài san tham nhüng, tMt 
thoát con thp; vic tr kim tra, tir phát hin và xir l tham nhUng trong ni 
b, cci quan, dan vj con là khâu yu. TInh trng nhüng nhiu, tiêu cire trong 
khu c hành chInh, djch vi cong chua duzc ngan chin  có hiu qua. Tham 
nhüng trén mt s linh virc vn nghiêm tr9ng, phirc tap,  vâi nhüng biu hin 
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ngày càng tinh vi, xào trá, gay birc xüc trong xã hi. Tham nhung, tiêu c11c 
vn là mt trong nhIng "ké thu hung ác", nguy ca de doa sir tn vong cüa 
Dãng và ch dO ta. 

Nguyen nhán co' ban cia nhü'ng tn tqi, hgn ché' nêu trén là do mOt  s 
cp ui', t chirc dáng, chInh quyn, nguô'i diimg du ca quan, t chüc, dan vj 
chua nhn thirc that dy diU và sâu sc tInh cht nghiém trçng cüa tInh hInh 
tham nhung a dja phuang, ca quan, don vj, linh virc mInh quàn l; chua thirc 
sr guong miu, quyt lit, nói chua di dôi vâi lam; thiu bàn linh, di hoà vi 
qu, n nang, ne tránh, them chI con bao che cho ngixai vi phm. MOt bO phn 
không nhO can bO,  dãng viên, cong chirc, viOn chirc, trong dió có Ca can bO 
lãnh dao,  quân l, can bO c.p cao, thiu tu duO'ng, rèn luyn, sa vào chU nghia 
Ca nhân, thm chI suy thoái v tu tirâng chInh trj, dto due, li s6ng. Ca eh 
kim soát quyn 11rc, cong tác kim tra, giám sat viOc thirc thi quyn lirc cüa 
nguori có chirc vçi, quyn htn chua dixçic quan tam dung m1rc; lu.t pháp, ca ch& 
chInh sách cOn nhiu kë ha, d d bj lqi dirng; vic th?e thi pháp lut nói 
chung và các quy djnh cüa Dàng, Nhà nuâc v phOng, chng tham nhüng nói 
riêng a mOt  s co quan, dan vj, dja phuang chua nghiêm. T ehüc, bO may, 
nhiOm vii, quyn han,  phuang tin, diu kiOn lam viOc cUa eác ca quan, dan 
vj chuc näng phOng, ehng tham nhüng vn cOn han  ch, b.t cap; näng 1rc, 
trInh dO cüa mOt bO phn can bO,  cOng chirc chua dáp crng yêu eu; thm chI 
có tru?ing hçip cOn sa vào suy thoái, m.c vào tiêu eire, tay d nhung chàm, 
không dam du tranh hoc tip tiic tip tay cho tham nhüng. 

Thwa các dng chI, 

Tir thirc tin cong tác Mu tranh phOng, chng tham nhüng & nuóc ta 
thai gian qua, chüng ta có th rut ra nhiu bài hQc qu, có giá frj cá ye mt lj 
lun và thrc tiln. Tôi xin manh dan thir gçii ma, nêu ra mOt  each khái quát 
my vn d cot yu sau day: 

(1) Trzthc he't, cn phái nhcn thi'c that ddy th, sáu sc vj trI, j nghia, 
tam quan trQng cia cong tác dáu tranh phOng, cMng tham nhüng, tiêu cy'c 
d tii' do có quyet tam chInh tn rat cao, bin pháp rdt tráng và phái dt dithi 
su' lãnh dao, chi &io, tp trung, thông nhát cia Dàng, ma trzic tiêp, thu'ôi'zg 
xuyên là Ban Ciii dgo Trung u'cnig v phOng, chng tham nhung trirc thu5c 
Bó Cin'nh trj, Ban Ni c/'zinh Trung wclng là co' quan t/iu'O'ng tr'c cz-a Ban 2M 
dgo. Phái bièn quylt tam chInh trj thành hành dng thy'c tl cüa can b, dáng 
viên, Cong chi'c, viên ch&c và nhán dan, trwO'c hêt là sy' guv'ng máu, quyêt 
lit, nOi di dOi vO'i lam cza các ddng chI Mnh dgo Dáng, Nhà nwO'c, cüa ngzthi 
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d&ng ddu cá'p uj, chInh quyn, cci quan, td chic, dan v/ trong phóng, cMng 
tham nhiing. Tham nhüng thuO'ng din ra trong ni b, do nguii có chirc, Co 
quyn th?c hin. PhOng, chng tham nhung là cuc d.0 tranh ngay trong 
chInh bàn than mi con ngiRii, trong mi co quan, t chirc, dan vj, dia 
phuang mInh; lien quan dn lqi Ich, chrc viii, danh vng, uy tin cña t chüc, 
cá nhân. VI 4y, phái có thai d that kiên quylt, khóng khoan nhwng a 

hành dç5ng that  quyé't lit, cy tM, hiu qua. Nguñ dirng du phãi chju trách 
nhim v nhüng yu kern, sai pham v tham nhüng trong t chi'rc, co quan, 
dan vj, dja phuong mInh. Ngw&i dwcrc giao chi'c vy, quyn hgn phái khóng 
ngIcng tu dwöng, rèn luyn, thwàng xuyên ty' soi, 4t'  tha; dng thai phái tang 
citcing gzám sat, kiin soát co hiêu qua viêc thu'c thi quyn lwccuangzthi có 
chu'c vy, quyen hqn. M91 quyen lrc deu phai duc kiem soat chat che bang co 
ch; quyên 1irc phãi duçic rang buc bang trách nhim; quyên 1irc den dâu 
trách nhim dn do, quyn lrc càng cao trách nhirn càng len; bt k ai lam 
dicing, lçii diing quyn lirc d tr1ic igi diu phài bj truy ciru trách nhim và xfr 1 
vi pharn. Nói phài "nMt" quyn l?c  vào trong "lang" co ch là vOi nghia 
nhu 4y. 

2) P hông, chAng tham nhüng là "cháng gigc nai  xám ", tic là chng 
nhffng thói hit, tgt xau, nhdt là sir suy thoái vphdm cha't, dçio di,'rc, té an bat, 
an cap, an chn cia cong dzthi nhiu hInh thic; tin tài, cia cài, vt chá't,... 
do ngzthi khac "biéu xen", "cho, tang", hói 10, vOi dOng cci khOng trong 
sang. No thwang dien ra doz vo'i nhu'ng ngu'cn co chu'c, co quyen. Vi vgy, day 
là nhiçm vy rát quan trQng, nhu'ng cüng vO cling khó khàn, phz'c tgp, dôi hOi 
ching ta phái tién hành mat  cách kiên quyé't, ldên tn, lien tyc, bn bi, "không 
nghi", "khong ngli'ng" a tat cá các cá'p, các ngành, các lInh vy'c, thy'c hin 
dng bç5 các bin pháp chinh trj, tit tu'&ng, td chi'c, hành chInh, kinh t hInh 

vó'i nh1ng bzthc di vth'zg chàc, tIch ctc, chz dang Va có trQng tam, trQng 
dkm; phái xây c4rng cho dwcrc mat  cci ché' phOng ngIca chat  chë dé' "khóng 
the' tham nhing", mat  cci chI ran de, trimg trj nghiem kh& de' "khong dam 
tham nhz2ng",' và mat  cci chI báo dam de' "khOng ccn tham nhing". Tham 
nhüng là "khuylt t2t Mm sinh" cüa quyn l?c,  là rnt trong nhttng nguy co de 
doa sir tn vong cüa ch dci. Thii dai  nào, ch d nào, quc gia nào cüng có, 
không th xoá ngay tn gc tham nhüng trong mt th&i gian ngn. Do vây, 
trong du tranh phông, chng tham nhQng khOng the' chi quan, nóng vç5i, thoá 
man; khóng du'çrc né tránh, ce'm chIrng; trái lai,  phài rt kiên trI, khOng 
"ngltng", khOng "nghi"; vüa phâi kiên quy& phát hin, xü l tham nhüng, vira 
phâi kiên tn giáo diic, quán 1, ngän ngira, ran de, không d xãy ra tham 
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nhUng, vi~a phãi cãnh giác, du tranh vâi nhüng am muu, hoat dng cüa các 
th 1?c  thu dijch, phn tir xu lqi diing d.0 tranh phong, ching tham nhüng d 
kIch dng, chia rë, chng phá Dàng, Nhà nithc và ch dO ta. 

3) Phái kit hcip chit chê' git?a tIch cyc phóng ngira vái chü d5ng phát 
hiçn, th 1j kjp th&i, dng b3, nghiêm minh các hành vi tham nhfThg; trong do, 
phOng ngiia là chInh, là ccx bàn, láu dài; phát hin, th 1j là dt phá, quan 
trQng. Be chü dng, tIch circ phông ngüa, can phái t.p trung xáy dzrng, hoàn 
thin th ch chInh sách v kinh t - xã hOi,  tang c1Ing pháp ch x hOi  chü 
nghia, d.y manh  xây drng Bang và h tMng chInh trj trong sach,  vüng  manh 
toàn din. 

Trong phát hiOn, xi:r 1, phâi quán trit nguyen tic: ó vy vic thI phái 
xác minh lam rö; tIch cy'c, khán tru'crng, rö den dâu x& lj den dó, xi't 1j cá 
hành vi tham nh12ng và hành vi dung tzng, bao che cho tham nhung, can 
thip, can tr& vic chng tham nhi'ing. Co du hiu pham tOi  thI phãi khâi t& 
diu tra; kt 1un có tOi  thI phãi truy t& xét xi:r theo quy djnh cUa pháp 1ut; 
vii vic chixa dn m1rc xi 1 hInh sir thI xir 1 k 1ut nghiêm theo quy djnh 
cüa Bang, Nhà nuâc, doàn th& Phái tié'n hành dng bç3 git&i kj' luat  dáng, 
kj' lu2t hành chInh cüa Nhà nzthc, doàn th và xic lj hlnh sr. K' 1ut cüa 
Dãng thirc hin truâc, tao  ti&n d d xir 1 k 1u,t hành chInh cüa Nhâ nuóc, 
cüa doàn th và xir 1 hInh sir. ViOc th 1 phài 1y giáo diic, ran de, phông 
ng1ra lam chInh, kt hqp giüa trrng trj vâi khoan hng; dng thai bão v, 
khuyn khIch nhüng ngi.thi dam nghi, dam lam, dam di mâi, sang tao  vi 
sir nghip chung. 

4) Phái gn cong tác phOng, chOng tham nhing, tiêu cy'c vái vic thy'c 
hành tjlt kiêm, chAng Mng phi; gn phông, chng tham nh12ng, lang phi, tiêu 
cy'c v&i xdy deng, chinh dn Dáng, hQc t2p và lam theo tu' tithng, dgo dc, 
phong cách Ha ChI Minh, chng suy thoái v tu' tu'&ng chInh trj, dqo dic, Mi 
sOng, "tz..r diln biln", "tz.r chuyn hoá" trong n5i b5; huy dçäng thc mçinh tdng 
hQp cüa cá h thAng chInh trj và toàn xã h5i trong ddu tranh phông, chng 
tham nhing. Phát huy mnh me vai trà, trách nhim cUa ca quan và dai  biu 
dan cir, Mt trn T quc và các t chirc thành viên; cUa nhân dan, cci quan 
truyn thông và báo chI, doanh nghip, doanh nhân trong phông, chng tham 
nhUng. Phai quán trit sâu sc quan dim cüa ChU tjch H ChI Minh: "Dan là 
g6c ", dira vao dan, 1ng nghe dan, lang nghe du 1un d chçn icc, tip thu cái 
dung, nhung không dGn giàn "theo duôit', chay theo du 1un. Trin khai có 
hiu qua hoat dng phông, chng tham nhung ra khu virc ngoài Nhà nuâc; 
tang cuing hqp tác qu6c t v phông, chng tham nhUng. 
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5) Kièm soát cho du'çrc vic thy'c hin quye'n lyc nhà nwó'c, báo darn szr 

lãnh dqo, chi dçio th6ng nhAt cza Ban Chi dqo Trung u'crng v phdng, chng 

than2 nhüng; phát huy vai trd nông Cft và sirphi hcip chgt chê', dng b, kip 
th&i, hiçu qua cña các cci quan cht'c nãngphdng, chng tharn nhi2ng. Ban 
Chi dao  phái thirc sir là trung tam chi dao,  diu hoà, phi hçip hoat dng, là 
ch dira vUng ch.c d các cc quan chirc náng phOng, cMng tham nhung th1rc 
thi nhim v11 duçic giao. DOi  ngü can b lam cong tác phông, chng tham 
nhung phãi có bàn linh vrng yang, có dUng khf d.0 tranh; phài trung thirc, 
hem chInh, "chI cong vO tu", th1rc sir là "thanh bâo kiê'in" sc ben cUa Dàng 
và Nhà nuóc trong du tranh phông, chng tham nhUng. Kim soát quyn 1irc 
và thicc hành hem chInh trithc ht phài dugc tin hành có hiu qua trong các 
Co quan nay, phài chng tham nhUng ngay trong các co quan lam cong tác 
phông, chng tham nhUng. 

6) Các giái pháp phOng, chng tham nhüng phái phii hcrp vó'i Mj cánh 
yêu ccu phát trin nn kinh te' th/ tru'&ng d/nh hithng xa hi chü nghTa a Vit 
Nam vàtruyn th6ng van hoa cüa Dan t5c; tiê'p thu Co chQn 1QC kinh nghim 

cua nu'crc ngoai. Dong tho'i, phai xay dzcng du'crc van hoa cong vy cua mm 

ngành, cci quan, do'n vj. Van hoá cong vy sê báo dam tmnh chuyên nghip, 
trách nhirn, minh bgch, hiu qua trong thy'c thi nhim vy. Trong tirng giai 
doan khác nhau, phài xác djnh nhting nhim v11 trçng tam, nhUng giài pháp 
có tInh dt phá, phU hcp vâi tInh hInh cUa dt nuâc, cUa dja phuong d tp 
trung länh do, chi dao  thirc hin có hiu qua. 

II- V phiro'ng htró'ng, nhim vtj, giãipháp trong thôi gian tói 

Thwa các dng chl 

Trong th?ñ gian tOi, vói mi1c tiêu tong quát là "Nâng cao nàng 4cc lãnh 
' , . IC 1C , , ,' #, dgo, nang 4cc cam quyen va swc chien dau cua Dang, xay dy'ng Dang va 

thong ch.Inh trj trong sqch, vüng mgnh toàn din, cz1ng c6, tang cwO'ng nim 
tin cüa nhân dan d6i vO'i Dáng, Nhà nzthc, ché' d xä h5i chi nghia...; xây 

dcng và báo v vthg chc Td quc, giü' vth'zg mOi trw&ng hoà bInh, dn dnh, 
p/ian dáu den gii'a the kj' XXI, rnthc ta tra than/i mt nzthc phát trién, theo 
d/nh hwO'ng xâ hç3i chi nghia"; Dai hi XIII cUa Dâng dà kh.ng djnh và b 
sung mt s6 djnh hrnng lan cho cOng tác phông, chng tham nhUng thai gian 
tâi là: Kiên quyt, kiên trI du tranh ngàn chn, d.y lUi tham nhUng, tiêu c1rc, 
v6i quyt tam chInh trj cao hon, hành dng mnh me hon. Kt hcip chat  chê 
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giva tIch cijc phông ngi'ra vâi chü dng phát hin, xir 1 nghiem minh, kjp 
thii nhctng hành vi tham nhung, tiêu circ, bao che, dung tüng, tip tay cho 
tham nhUng, can thip, can trâ vic chng tham nhUng, tiêu circ; không có 
vüng cm, không có ngoi l. Phát huy sirc manh  tng hçip cUa cã h thng 
chInh trj và cüa toàn dan; thirc hin dng b các bin pháp chInh trj, tu tu&ng, 
M chIrc, hành ehInh, kinh t, hInh s1r. 

Tip tiic dy manh,  nâng cao hiu qua cong tác giáo diic, tuyOn truyn, 
tao sir t giác, thng nht cao v nhn thüc và hành dng trong can bO,  dàng 
viên và nhân dan v phông, chng tham nhUng, tiOu c1rc, tnrâc ht là six 
gucmg mu, quyt lit cüa ngui dirng du cAp us', c quan, t chirc, don vi, 
dija phi.wng; kiOn trI giáo diic, rèn 1uyn dCrc tInh hem khit; xây dirng van 
hoá tit kim, không tham nhUng, lang phi, truâc ht trong can b, dàng viên, 
cOng chirc, viên chüc. 

DAy manh  vic xay dirng, hoàn thin các quy djnh cUa Dâng, pháp 1u.t 
cüa Nhà nuóc ye kinh t - x hi; v kim tra, giám sat và phông, chng tham 
nhüng, tiêu c?c;  truóc ht là sir gucing miu, quyt lit cüa ngu1i durng dAu 
cap uS', Co quan, to chüc, don vj, dija phuong; kiên trI giáo diric, rèn 1uyn durc 
tInh hem khit, xây drng van hoá ti& kim, không tham nhung, truóc ht 
trong can b, dàng viên, cOng chirc, viên chirc. 

Tang cixng cOng tác kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán, diu tra, 
truy t& xét xi'r, thi hành an; phát hin sóm, xir iS' nghiêm các vu vic, vu an 
tham nhüng, tiOu cure;  kién quyt thu hi tài san tham nhUng; kjp th?ñ xü iS', 
thay thá nhUng can b lãnh dao,  quán  iS' có biu hin nhüng nhiu, vôi vinh, 
gay phin ha cho ngithi dan, doanh nghip. Tip tçic kin toàn t chire b 
may, can b, bâo dam that sir  hem chInh, trong sach;  nâng cao näng hrc, hiu 
qua hoat  dng cüa các Co quan, don vj có chirc nàng phông, chng tham 
nhüng va cac co quan tham mini cho cAp uS' iãnh dao,  chi  dao  Cong táe nay. 
Tirng bithe m& rng phm vi phOng, chng tham nhüng ra khu virc ngoài nhà 
nuâc; mOr rng và nâng cao hiu qua hçip táe que t v phông, chng tham 
nhüng. Phát huy vai trô, tráeh nhim cüa các co quan và dai  biu dan cir, Mt 
trn T quc Viêt Nam, cáe t chüc ehInh trj - xa hi, nhân dan và ecr quan 
truyn thong, báo chI trong dAu tranh phOng, chng tham nhUng, tiéu cure; 

Quán trit mue  tiêu và nhUng djnh huàng lan nêu trên, trong nhüng 
nam tai, chüng ta, truâc ht là Ban Chi dao  Trung u0ng, các Ban Chi dao  cAp 



ADMIN-04 10511. DOC 16 

tinh va các ca quan ni chInh Trung uo'ng ciTing nhu dja phuong, c.n tip tiic 
phát huy m.nh hon nüa, t& han niTta nhiTtng kt qua, thành tIch to 1cn va 

nhüng bài hçc kinh nghim qu báu cUa 10 näm qua; n 1irc ph.n dAu nhiu 
han nüa trên con dluerng diôi mOi, nâng cao chat lucing, hiu lirc, hiu qua boat 
dng trong giai dioan phát trin mâi. 

VOi tinh th.n dió, Hi nghj cUa chüng ta diã dng tmnh, théing nh.t cao v 
phuang hix&ng, nhim v1, giãi pháp tr9ng tam trong thôi gian tói ma Báo cáo 
dã nêu, ciTing nhu kin phát biu tham lu.n d.y trách nhim và tam huy& 
cüa các dai  biu. Tôi chi nhân manh,  km them mt s van d sau: 

M3t là, phái tiEp tyc day mqnh, náng cao ho'n ni?a hiu qua cong tác 
giáo dyc, tuyên truyn, xáy dcng van hoá tjlt kim, khóng tham nhing, tiêu 
ctc trong can b5, dáng viên và nhán dan. 

Day là nhim v1i không mói, nhung tht quan tr9ng. Bâi tuyên truyên, 
giáo diic là mt trong nhüng bin pháp can bàn d nâng cao nh.n thirc, tinh 
th.n, thüc, drao  due, xây dirng hem chInh, cMng tha boa, bin cht. Phái 
quán trit, tuyên truyên, giáo diic sâu rng các miic tiêu, quan diem, nhim 
v11, giài pháp, quy dijnh cña Dâng và Nba nuâc v phông, chng tham nhung, 
tiêu cire; v sir nguy hai  cüa tham nhQng, tiêu circ,... tao  sij tir giác, thng 
nh.t cao v chI và hành dng trong can b, dáng viên và nhân dan, truc 
h& là sir guang mu, quy& lit cüa ngithi dii'rng du và t.p th lãnh do cac 
c.p, các ngành, ea quan, t chiTrc, dan vj, dija phuang. 

Phãi kiên trI giáo dc, rèn luyn can b, dâng viên, cong chi'rc, viên 
chirc v due tInh hem khit, chinh tr1rc; xây dirng van hoá tit kim, không 
tham nhung, tiêu circ. Mci can b, diãng viên phái ghi nhO sâu s.c li can d.n 
cüa Bác H rng: Dáng ta là dáng cm quyn, Dáng vIi'a là ngzrài lânh dgo, 
vita là ngwô'i dcy tá thgt trung thành cza Nhân dan. Dâng phài luôn luôn dim 
vào Dan, 1&ng nghe Dan, gn bó máu thjt vâi nhân dan; vic gI có lçii cho 
Dan thI phãi ht sue lam và lam cho bang duge; nguçc 'ai,  vic gI có hai  cho 
Dan thI phài ht sue tránh. Vic gI nhân dan không dng tInh, them  chI cam 
ghét, phán di thi phái cuang quy& ngàn ngiTra, un nn và xà l nghiêm eác 
sai pham. Can b, dàng viên, truâe ht là nguài lãnh dao  phài bitt tr9ng hem si, 
giü danh dir, bi& x.0 M khi bàn than và ngui than có hành vi tham nhüng, 
tiêu eire. Cha ông ta dã day:  "Thin can a tai lông ta, thu Tam kia mâi bang 
ba chü Tài; có tài ma cy chi tài; chu "Tài" lin vâi chu "Tai" môt van!". 
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Tránh tInh trng: "Chân mInh eon 1m be bô, Lai  em bó duc di ré ehân 
ngui"; "Thrn7ng bt chInh thI ha te loan!"; "Cp trén a ehng ehInh ngôi, 
eho nén & duó'i ehüng tôi hn hào!". 

Phâi tang eu&ng phi hçp, ehü dng cong khai, kjp th&i cung ep thông 
tin, dijnh hu&ng tuyên truyn v phOng, chng tham nhüng. ChU tr9ng thông 
tin tuyên truyên ye gixGng ngu&i tt, vic t&; khc phiie tInh trang thông tin 
môt chiu, thông tin không chInh xac, mang tInh kIch dng, gay hoang mang. 
Bão v, khen thu&ng, dng viên kjp th&i nhüng ngix&i lam báo tIch circ, dUng 
cam ctu tranh chng tham nhUng; dng th&i kiên quyt vach  trn, phê phán, 
bác bO các lun diu xuyên tac,  lçi d1ing phong, chng tham nhung, tiêu circ 
d kIch dng, chia rê, chng phá Dãng, Nhà nuâe ta; xi:r 1 nghiêm vic dua 
tin sai sir th.t, vu cáo, bja dt, gay hu qua xu. 

Hal là, tiEp tyc xáy dy'ng, hoàn thin dng bç5 th chl v xây dy'ng, 
chinh dn Dáng, quán 1j5 kinh tl - xã hi và phdng, chng tham nhzng, tiêu 
cy'c; k/p thai khc phyc nhthig bat cap, b/t kin nhimg "khoáng trng", "kJ 
ha" dé "khóng tM tham nhi7ng, tiêu circ". 

Th eh nói chung, th ch v phOng, ehng tham nhüng, tiêu circ nói 
riêng, cUng vOi chun mirc dao  dire trén các linh virc và ea ch kim soát 
quyn hre là yu th cc bàn, nn tang, có tác diing ngan chn tir gc hành vi 
tham nhUng, tiêu circ. Phái xay dirng các quy ch ni b cUa Bang, các 
nguyen t&c và chuân mirc dao  dirc áp diing di v6i can b, dáng viên, nhât là 
ngu&i dirng du trong vice giü gin phm eht dao  dirc, hem ehInh, guo'ng 
miu di d,u trong phOng, ch6ng tham nhUng, tiêu cre. Phài có c ch kim 
soát chtt chë vic xây dirng chInh sách, pháp lust  v quán lb" kinh t - x hi 
d han  ch sir tác dng tiéu cue cUa "nhóm lqi Ich", "san sau", "tir duy nhim 
kSi"; ngän chn nguy co ny sinh tham nhUng, tiêu crc ngay tr khi xây drng 
chInh sách, lut pháp. Kh.n truong hoàn thin các quy djnh v kim soát 
quyn 1irc, tráeh nhim giái trInh, bao dam dan ehU, cong khai, minh bach. 
Quy dijnh rO trách nhim cUa ngu&i dung du trong kim tra, phát hin, xir l 
tham nhUng, tiêu circ; và bào v ngu&i tIch cire du tranh phOng, chng tham 
nhUng, tiêu c1rc; khuyn khIch và bão v can b, dãng viên, ngu&i dirng du 
di mdi, sang tao, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim vi lçi Ich chung. 

Ba là, tang czf&ng cong tác kim tra, giám sat, thanh ira, kiêm toán, 
ddy mgnh diu tra, truy t, xét xü thi hành án, phát hin thin, xz'c lj nghiêm 
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các vy vic, vy an tham nhing, ngàn chçin có hiu qua t "tham nhing vat", 
náng cao hiu qua thu hci tài san tham nhüng. 

Cong tác kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán phãi duçic tin hành 
thung xuyên, toàn din và cong khai, có trQng tam, trçng diiêm; tp trung 
vào các lTnh virc d phát sinh tiêu circ, có nhiu dir 1un v tham nhUng, tiêu 
circ, v suy thoái tir tithng chInh trj, dlao  diiirc, 1i sng, "tir din bin", "tir 
chuyn hoá" trong ni b. D.0 tranh chng tham nhüng phâi gn 1in vâi 
chng suy thoái v tu tirâng chInh trj, diao  due, 1& sang, "tir din bin", "tir 
chuyn hoá". Bii vi hai mt nay có quan h ch.t chë vái nhau. Phài kjp thñ 
phát hin, giâi quyt tü sm, ngàn chn tir du các hành vi sai pham, không 
d vi pham nhó tich tii thành sai phm lan. M9i can b, dàng viên vi phm 
du phâi bj xu 1 kjp thôi, dng bt, nghiêm minh, cOng khai. 

Dy nhanh tin d diu tra, xu 1 các vii an tham nhung, kinh t dã khâi 
t theo dung quy djnh cüa Dáng, pháp 1ut Nhà nrnc; chü tr9ng phát hin, xu 

l cac vii an, vi,j vic tham nhüng mai; không có vüng cm, không có ngoi 
1; không chju sic táe dng không dung cüa bt kS'  Ca nhân, th chie nào. Tao 
ehuyn bin manh  me, rO rt hon na trong vice phát hin, xir 1 tham nhung, 
tiêu circ & dja phuong, co s&; xü l, ngän chn có hiu qua tInh trng vôi 
vinh, nhiiing nhiu, "gçii i", "lot tay", gay phin ha cho ngu&i dan, doanh 
nghip trong giài quyt cong vic. 

Nâng cao hiu qua thu hi tài san tham nhung; chü tr9ng truy tim, kjp 
thii áp diing các bin pháp ding b3 d thu hôi trit dê tài san bj tham nhung 
ngay tü giai dioan thanh tra, kim tra, kim toán, kh&i th, diiu tra, truy t, xét 
xü và trong giai dioan thi hành an; khuyn khIch ngu&i pham ti tir nguyen 
bM thu&ng, kh.c phc hu qua trong các vi,i an tham nhung, kinh t. 

BEn là, tiê'p tyc hoàn thin và thtc hin nghiêm các quy djnh ye cong 
khai, minh bgch và trách nhiçm giái trInh trong hogt dç5ng cia ccr quan, td 
chic, dun vj, kim soát có hiu qua tài san, thu nhp cza ngu'ài cO cht'c vy, 
quyén hgn, cal cách hành chInh và xáy drng di ngü can b có di phdm 
chd't, näng 4c và uy tin, ngang tm nhiçm vy trong giai doqn mó'i. 

Cñng vói "nhé,t" quyn lijc vào trong "ltng" co ch& th ch& cOng khai, 
minh bach,  trách thim giãi trInh là diu kin du tiên d kim soát quyn 
1rc, bão dam quyn 1irc dirge 4n hành dñng din, không bj "tha hoá". VI vay, 
phãi tip tic hoàn thin và thire hin nghiêm các quy djnh v cOng khai, minh 
bach, trách nhim giâi trInh trong hoat dng cüa co quan, t chirc, don vj và 
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các bin pháp bào dam d cong dan thc hin d.y diü quyn tip cn thông tin 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. Phát huy vai trô giám sat vic thirc thi quyn 1?c 
thông qua cOng tác kim tra, giám sat cüa Dãng; thanh tra, kim toán cüa Nhà 
nixOc; giám sat cüa cci quan dan cir và dai  biu dan cü, cüa Co quan tu pháp, 
Mt trn T quc và các th chirc thành viên, cüa nhân dan và xâ hOi. 

Nàm là, tiê'p tuc kin toàn td ch&c bç5 may, ndng cao náng 1zcc, hiu qua 
hogt dng cia các ccr quan, do'n vj có chi'c náng phdng, chng tham nh12ng, 
tiêu cy'c, trzthc hIt là các Ban Oil dgo c4p tinh và các cci quan ni chInh t1 
Trung u'ollg dIn dja phu'crng. 

Xây dirng, hoàn thin các quy chê, quy djnh dê ngän ng11a có hiu qua 
sir tác ding tiêu circ, không lành manh  vào hoat dng cüa các cci quan nay. 
D.c bit, phài xây dixng di ngü can b lam cOng tác phông, chng tham 
nhung, tiêu circ that sir có bàn llnh, th.t s1r hem chInh, trong sach;  không chju 
bt cir si1rc ép không trong sang nào cüa t chic, cá nhân; bt clr sr cam d, 
mua chuc nào cüa nhüng ké phm ti. Co chInh sách diãi ng hqp 1, tao 
dng 1irc cho di ngü can b lam cong tác phông, chng tham nhUng, tiêu c'çrc 
n lirc phn d.u, toàn tam, toàn vái cong vic. Tôi dã nhiu 1n nói: Phái 
phdng, ch6ng tham nh12ng, tiêu cy'c tru'ó'c hIt và ngay trong các ccx quan 
phdng, chlng tham nhlng, tiêu cwc! 

Thu'a các dng chI, 

Tr nhU'ng kt qua và kinh nghim dt duqc trong thai gian qua, chüng 
ta tin tithng ring, cong tác phông, chng tham nhüng, tiéu C%TC trong thai gian 
tâi së có buOc tin mâi, manh  me hon nta, quy& lit hon nüa và dt hiu qua 
cao hon nüa. Tham nhUng, tiéu circ nht djnh së bj ngãn ch.n, day lüi; gop 
phn xây dirng Dàng ta, Nhà nuâc ta ngày càng trong sach,  vUng  manh,  dáp 
üng yeu cu cüa sii nghip each mng và xi1ng dáng vâi nim tin yêu, sir 
mong dqi cüa nhân dan. Diu quan trçng có nghia quyt djnh là: Nhn thz°c 
phái chIn, tw tzthng phái thông; quylt tam phái l&n, và phuv'ng phap phái 
dung; gop phn tirng buóc lam ehuyn bin tInh hInh, thirc sir có kt qua rO 
rang, e1i th. 

Nhân djp nay, mOt  1.n nüa, tOi xin thay m.t lãnh dao  Dãng, Nhà nuâc 
và Ban Chi dao  Trung uong v phOng, chng tham nhung, tiêu circ, xin g1ri 
tri các dng chI Ru chüc surc khoé và hanh  phüc. Mong tat ca các dông chI, 
nhttng can b "rung cot" cüa Dang và Nhà nuc, nhüng "Bao Công" cüa 
th?ii dai  ngày nay, hay néu cao tinh thin trách nhim và dUng khI truóc Dãng, 
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trixâc nhân dan và d.t niiâc, guang mu, di du trong lãnh diao,  chi  dlao,  trin 
khai th?c hin các nhim v1i, giái pháp phông, chng tham nhüng, tiêu circ, 
nh.t là t.p trung chi dao  cii th hoá, th ch hoá, hin thirc hoá các nhim vii 
phông, chng tham nhüng, tiêu circ theo Nghj quy& Dai  hi XIII cüa Dãng 
phU hçip vâi tInh hInh, d.c dim cüa b, ngành, dja phuong, cci quan, dan vj 
mInh, gop ph.n dc 1irc vào vic cUng c xây d1rng Dãng ta, Nhà nuâc ta 
ngày càng trong sach,  vüng  manh Ca v chInh trj, tu tu&ng, t chi'rc, dao  dirc, 
li sang, ducc nhân dan tin yêu, mn phiic; lãnh dao  và t chCrc thành cong 
s1r nghip xây dirng và bão v T quôc Vit Nam muOn van yêu qu cUa 
chüng ta. 

Thu'a các dng chi, 

Ch.ng my khi diugc dir mt Hi nghj có quy mô lan vâi ni dung r.t 
quan tr9ng và có nghia v nhiu m.t nhu th nay; 1a  duçxc g.p m.t than 
m.t và trang tr9ng vâi h.0 ht các dng chI lãnh do chü ch& a tht cá cac c.p 
tr Trung uang dn ca sâ trong cà nuâc, tôi r.t vinh dir, xüc dng va mun 
giãi b.y mt dOi diu có tInh cht tam s1r, tam tInh them bng each nhc 'a 
mt câu nói d.y .n tuqng và r.t sâu s.c cUa nhân 4t Pa-yen Coóc-xa-ghin - 

A A P P A A A nhan vat  chrnh trong tac pham Thep da toi the day cua nha van noi tieng 
Lien Xô Ni-cO-lai Ot-xta-rp-xky - mt cun sách "gi du giithng" cüa lap 

thanh niên ci tui chñng tOi thai nhüng näm 1959 - 1960. Dai  th nay: Gái 
P i 9 • A A A 9. . . 9 quy nhat cua con ngwoi la CUQC song va Danh c4t  song, bo'i vi do'i ngwoi chi 

P A A A 9 A A ' p song co mQt lan. Phai song sao cho khoi xot xa, an hqn vi nhwng nam thang 
dâ s6ng hoài, sngphi de2  khói hd thçn vi nhü'ng vicAc  lam ty tin, dan hen, bj 
mQi ngw&i khinh bi; de' dIn khi nhrn mt xuôi tay, Ia có ml tt hào rang. Tdt 
cá dô'i ta, tá't cá thc ta, ta dâ hiê'n dâng cho sir nghip cao dçp nh& trên dô'i - 
sc nghip dá'u tranh vi d5c lçp, tr do cza T qu6c, vi sc trw'mg tn cña Dan 
t3c, sr ye yang cüa Gi6ng nói và hçinh phic cüa Nhán dan! 

Tôi xin trân trQng cam o'n! 


