
TINH UY PHU YEN 
BAN CAN SV BANG UBND TINH  

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Phi Yen, ngày .2 tháng nám 2022 

S6: #4L  -CV/BCSD 
V/v trie2n khai thtrc hiên van ban s 1059-
CV/BTGTU ngày 18/7/2022 cia Ban Tuyên 
giáo Tinh iy ye tuyên truyên bài phát biêu 
ca dOng chI Tong BI thu- Nguyen Phz Trong 

KInh gài: UBND tinh 

Tip nhn d nghj cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy ye vic tuyên truyên, quán 

trit Phát biu cüa dng chI Tong BI thu Nguyn Phñ Trçng tai  Hi nghj toàn quc 

tng kt 10 näm cong tác phông, chng tham nhüng, tiêu crc ngày 30/6/2022 (tczi 

van bàn s 1059-CV/BTGTUngày 18/7/2022). 

Vê van dé nay, Ban can sr Dãng UBND tinh chuyên UBND tinh chi do các 

dan vj lien quan nghiên ciru, trin khai thirc hin theo d nghj ci'Ia Ban Tuyên giáo 

TinhUy tai van ban nêu tri" 

(G&i kern van bàn sd 1059-C V/B TGTU ngày 18/7/2022 cla Ban Tuyên giáo 

Tinh zy) 

Nai nhân: T/M B i CAN S B4(f4G 
- Nhix trên, - EN 
- BT, PBT BCSD UBND tinh, 
- Lxu VT, NC, KGVX VP.BCSD. 

Vô Cao Phi 



KJ T TRU(YNG BAN 

TRTSNG BAN 

TIM-I Oy PHJ YEN BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO Phz Yen, ngày 18 tháng 7 nàm 2022 

* 

s ,fO$'-CV/BTGTU 
V/v tuyên truyn, quán trit Phát bku 

cña dan; chI TOng BI tint tqi H3i nghj toàn 
qucfc tOng ket 10 nãm cOng tác dáu tranh 

phông, chOng tham nhüng, tiêu ccc 

UANCANSVOANG 
UBND TINH PHU YE1rJ1 gui: - Các ban dãng, ban can sir dãng, dàng doãn, BTV Tinh Doàn, 

A S6: 46_ 
DEN Ngày: 

Chuyn  

I. Ju h6 Sd $: _____ 

- Các huyn, thj, thànhüy, dãng üy trt1c thuQc Tinh üy, 

- Các dng chI Uy viên Ban Chp hành Dãng b tinh. 

Snrgày 30/6/2022, B ChInh lii M chic Hi nghj toàn quc tng kt 10 näin 
cong tác phông, chông tham rihing, tiêu crc giai don 2012-2022 theo hInh thirc trrc 
tip kt hcrp trirc tuyên. Tii Hi righj, Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng, Tru&ng Ban CM 
do Trung ung v phông, chng tham nhng, tiêu clxc d co bài Phát biu chi dio quan 
tr9ng: "Dciu tranh phông cMng tham nhIng tiêu ctc: NhIn igi 10 nãm qua; din/i ra 
phu'crng hw&ng, nhim vy cho thai gian t&i ". Bài phát biu cüa T&ig BI thu d kMi 
quát 1i nhng két qua dt duçic, ding thai lam rö, nh.n mnh them mt s vk d 
quan tr9ng c.n ducrc sr thng nhAt ciia các cap, các ngành, dja phirong, don vj trong 
•ianh dao, clii dto, thrc hin cOng tác phông, chng tham nh(thg, tiêu crc tmng th&i 
gian tói. 

Thc hin kin chi do cüa dng cM Bi thu Tinh iy (ti Cong van sâ 3506-
CV/VPTU, ngày 13/7/2022 ctia Vn phông Tinh ay), Ban Tuyên giáo Tinh üy sac' 
g1ri các dbng chI Phát biu cüa Tng BI thu ti Hi nghj nói trCn d th chüo tuyèn 
truyn, quán trit., phc v'i cOng tác. 

(Xin gici kèni Phát bié'u za dng chI Tdng BI thw Nguyn Phá TrQng) 

Noi nhãn: 

- Nhu trên, 

- Thu&ng trrc Tinh üy (b/c), 

-LânhdaoBan, 

- Phông TT-BC-XB, 

- Ltni Van thr. 



DAU TRANH PHONG, CHONG THAM NHUNG, TIEU CI)aC: 
NH1N LA! 10 NAM QUA; DJNE RA PHLT(fNG HUONG, 

CHO THOI GIAN TO! 
(Phat bzeu cua dong chi Tong Bi thu Nguyen Phu TrQng 

tgi H5i nghj toàn qu6ctdng kit 10 thin cong tác dclii tranh 
phông, ch6ng tham nhüng. tiêu ccc 

ngày 30 tháng 6 nám 2022) 

- 1 .0 Kwh thwa cac dong chi lanh dgo Eking, Nha nu-crc, Mgt trgn To quoc 
Vit Nam, 

Thwa các vj dgi biêu, 

Thwa toân the các dáng chi, 
A A A A' • - Horn -nay, BQ Chmh tr to chuc Hçn ngh4 toan quoc tong ket 10 nam. 

cong tác du tranh phông, chng tham nhüng giai don 2012 - 2022 và djnh 
huâng hot dng cho giai don t&i. Day là mt hi nghj có ' ughia rt quan 
trçrng, bàn v nhftng v.n d lien quan dn "chng gigc n5i xOm", gict gIn sir 
trong sch, vU'ng mnh cüa Dãng và h thông chInh tn; ci'mg cô, nâng cao 

• A A A. A mem tin cua nhan dan doi vm Dáng, Nha rnrac va che d9 ta; di.rcrc can b9, 
A A A P. A A dang vien va nhan dan rat quan tam, dt nhieu icy vçng. Sr Co mt dong du 

A F P P. P A cua B. Chinh tn, Ban Bi thix, cac dong chiUy vien Ban Chap hanh Trung 
irang, các dng chI lânh dao  chU ch& các ban, b, ngành Trung trcxng và toàn 
b 63 tinh, thành ph tic thuc Trung ucing vii gn 500 dLi biud h9p 
trijc tiep vahcm 80.000 d?1  bieu dirh9p tnxc tuyen ti han 4.000 diem cau 
tnong ca nuac ('n/ueu tinh, thanh pho ket noi den cap huycn, xa,) -da the hien 

thüc trach nhim, tinhthnnghiêm t(ic Va quyttãm cao cUatoàn Dãng ta 
trong viec hen quyet, hen tn dau tranh phong, chong tham nhung, tieu crc; 

A ' A P. ' A' A A thirc hiçn nghiem Ngh quyet Dai  h9l XIII cua Dang ye van de nay, cung nhix 
Nghj quylt Hi nghj Trung ixang 4 các khoá XI, XII, Xffl v xây dirng, chinh 
dn Dáng và h thng chInh trj trong sach,  vftng mnh toàn din. 

Truâc hit, tôi xin duge thay mt B ChInh trj, Ban BI tInt, Ban Chi dao 
Trung uang v phông, chng tham nhUng, tiêu clrc, nhit liit hoan nghênh, 
chào mrng và cam cm các dng chI dä tham dr Hi nghj dông dü và dóng 
gop nhiêu kiên rat quan trQng, tam huyt, sâu s.c, mang dn cho Hi nghj 
mt tinh thn ph.n chn, ctoAn kt, trách nhim và thng nht cao. Tôi cüng 
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xin g'Cri dn các vj dai  biu và các dng chI có mt a các dim c.0 1yi chào 
than ái, 1M thäm hôi chân tInh và iai ch(ic t& dçp nht. 

Thita các dng chI, 

Hi ngh cUa ch't'ing ta dã nghe dng chI Phan Dnh Trac, U viên B 
Chinh trj, BI thu Trung irang Dáng, Phó Tnthng Ban thi.thng trrc Ban Chi 

A A . 

dao Trung ucmg ye phong, chong tham nhung, tieu circ trinh bay torn tat Bao 
cáo cüa Ban Chi dao Trung urng v phông, ch6ng tham nhing và kin phát 
biu cüa mt s d.i biu. Tt Ca các kin phát biu du bay to sir thng nht 
cao vài nOi  dung Báo cáo, dng thM b sung, phân tIch, lam rô them nhiu 
v.n d; nêu them mt s kinh nghim qu, each lam hay trong lânh dao,  chi 
do và th chirc thçrc hin, tCr do d xut, kin nghj, nhn mnh them mQt s6 
nhim vi giái pháp nhim lam tM hcm nia cong tác phông, chng tham 
nhting, tiêu crc trong thM gian tâi. Dt k& thc Hi nghj, tôi xin phát biu 
mt s kin cO tlnh ch.t khái 4uát 1a  nhfhig kt qua chü yu dã dat  ducrc và. 
lam rö; nhn rnnh them mt s6 vn d d chóng ta càng thng nht cao lnh 
dao, chi  dao, thrc hin trong thM gian tài. TOi xin nói hai vtn d: 

- NhIn igi cong tác ddu tranh phc3ng, chc4ng thain nhuing giai doqn 
2012-2022. 

- Phwcrng hwóng, nhiin i'i, giáipháp trong thc>i gian tái. 

I- Nhln 1ii cong tác du tranh phèng, chng tham nhiing giai t1on 
2012 - 2022 

Nhis chüng ta du bi&, xut phát tr yêu c.u, nhim vi trong tInh hinh 
mm va vm mong muon, quyet tam tao  buac chuyen mm, manh  me, ro rçt han 
nUa trong cong tác du tranh phOng, ch6ng tham nhüng, Hi nghj Trung 
ixang 5 khoá Xi (tháng 5/20 12) dâ quyt ctjnh chü truong thành 1p Ban Chi 
dgo Trung utrng v phông, cho'ng tham nhüng trirc thuc B ChInh trj do 
Tng BI thu lam Tmâng Ban d chi dao toàn din cong tác phOng, chng 
thRm  nhüng trên pham vi câ nuac. Thirc hin chü tri.wng nay, ngày 0 1/02/2013, 
Ban Chi d40 dã chinh thirc duçic thành l.p và b.t du trin khai các hoat 
dng, vi thanh ph.n gm nhQng can b Iânh do chU cht a CC ca quan có 
lien quan cüa Dãng và Nba nuac. 

Qua Báo cáo tng kt và nghe các kin phát biu; qua kát qua th 
trong thirc t, và qua diu tra du lun xä hi, s'r dánh giá cüa các t chirc 
quc t, chüng ta hoàn toàn có ca sa d khng djnh r&ng: Phát huy kt qua và 
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• rut kinh nghim v côñg tác du tranh, phông, chng tham nhUng trong các 
giai don truóc,trong 10 nam gn day, v&i vic thành 1p  Ban Chi dao  Trung 
urng v phông, ch6ng tham nhfng, lang phi (trirc thuc B ChInh trj) dn 
nay, cong tác du tranh phOng, ch6ng tham nhQng dA dirge Trung irang lãnli 
dao, clii do quyt liêt,, bài ban, ngày càng di vào chiu sâu, cO bi.rôc tin 
manh, dat nhiu kt qua cu th& rt quan trQng, toàn din, do lai du n tat, tao 
hiu 1mg tich crc, lan toã. mnh m trong toàn xä hi, và th%rc sr "dä trá 
thành phong tràO, xu the khong the dao ngwçrc", duc can b, dãng viOnvà 
nhan dan ctong trnh, .ung. hQ, danh gia cao, dirge bn be quoc te ghi nhan. 
Thamnhiing tirng. btthc 4ä &rcrc kMm ch, ngan chn, gop phnquantr9ng 
gut vung on dpih chinhtrj,;phát.then kinh te - xa h9i, cung co them mem tm 
cüa can b, dãng viOn và nhdãn di vài Dáng, Nba nithc ta. Theo kt qua 
diu tra dir lun xi hOi  do Ban TuyOn giáo Trung ixcxng tin hnh mâi day, 
Luyt dai da s6 kin cUa ngithi dan (93%) bay to tm tithng vào sir lnh ctao 
ciia Dãngtrong du tranhphOng, chng tham nhQng; khin cho mçi sir xuyên 

tac, chng phá cUa cac th 1irc x.u, thu djch du tr& nOn trcx trn, n rc&rii. Do 
là thành cong. lan trong cong tác phông, chng tham nhuIng cüa cliting ta 
trong thai gian qua. Noi bat  la a 5 diem sau: 

1. Cong tác phát hin i'à th l tham nhIng dã dtrcrc chi dgo và thcc 
hin m3t each bài ban, dng .bô, quylt lift và hiu qua, go bwác d5t phá 
trong cOng tác. phô ng, chông thqm nhüng, kháng djnh quyêt tOrn rOt cao tha 

• Dáng, Nhà nzrác và nhân dan ta trong cuc dfu tranh phông, ch6, tham 

• nhilng vói tinh thdn "khOng có ving ccm, không Co ngoqi i, Mt ice ngwOi do 
• % A • F P P A • la ai va khong chu swc ep cua bat ky ca nhan nao. 

A P A P P • , , • • - cong tac kiem tra, giam sat cua Dang, thanh tra, hem toan cua Nba 
• nirâc dirgc tAng cuông,. phát hin và xü 1 nghiOm minh các sai phm; sit 

chit k lut, k cuong tong Dãng Va b may nhà ni.râc, gop phn dc liic 
nâng cao hiu qua cong tác phOng, chOng tham nhUng. 

Cp u' dang, u' ban kim tra các cp dã ch dng, tang cumg chi dao, 
tp trung kirn tra, xlr . 1 cáç t chlrc dãng, dáñg viOn khi CO du hiu vi 
phm; xCr l cà can b ducxñg .chlrc và can b dä nghi hiru, ca can b c.p cao 
và can bO trong 1irc hrçrng vUtrang; lam mt each nghiOrn minh tü trên xung 
duâi, Co tr9ng tam, tr9ng dim; k lut dãng di truac, tao  tin  d&mo  dixng 
cho ky luat hanh chmh và cho cong tac thanh tra, dieu tra, xu ly hinh sir theo 
pháp lust.  U ban Kim tra Trung irong dã th hin rO ban lTnh, tinh th.n hOn 
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quyt, ma rng phm vi, déi tucrng kim tra xung dn Ca cp u cp huyn 
va cci sâ; x& 1 dirt dim nhiu vi vic phirc t.p, kéo dài qua nhiu nhim ks', 
lien quan dn nhiu c.p, nhiu ngành, nhiu dja phucmg. Trong giai dotn 
2012 - 2022, c.p u', u5' ban kim tra các cAp dã thi h?rnh k 1ut 2.740 t 
chüc dàng, hcin 167.700 cán:b, dãng viên, trong do cO 7.390 clang viên bj kr 
lu3t do tham nh'ing; dä k 1ut 170 can b thuc din Trung irong quàn l, 
trong do co 4 U viên B ChInh trj, nguyen IJ' viên Bô Chinh trj; 29 U viên 
Trung ixcing, nguyen U' viên Trung uclng; 50 sT quan cAp ttrâng trong 1rc 

A A '. A • hrcing vu trang. .Rieng hr dau nhiern ky Di hçi XIII den nay da thi hanh ky 
1ut 50 can b thuc din Trung i.rong quãn l (cao hcxn gAp 4 lAn so vci 
nhiêm k' khoá XI.vàbng gAn mt ni'ra s can b cAp cao bj xir l c'ia nhim 
k' khoá XII, trong do cO 8 viên Trung uong, nguyen U viên Trung 
trong, 20 si quan cAp ti.rOng. Day là mOt btrâc dt phá trong cong tác kirn tra, 
k1utciaDãng. 

Các ngành Tlianh tra. Kiin toán ±.O ithiu c g&ig, cOng tarn, khách 
quan, lam rô các sai phm; dã xir i và ki€n nghj xir l nghiêm cáctô chirc, cá 

A A X ' ' \ A nhan co hen quan,thu hoi nheu tai san cho Nha nixoc. Nhat la da tp trung 
vào các lTnh vt.rc CO nhiêmdu 1u.n ye tiêu circ, tham nhüng, iàñg phi; th 1 
nghiêm vàcông khai các sai phrn lien quan &n n1iiu dir an gay thAt thoát, 
thua 1 kin, dtr luân xãhOi quan rarn Ttr nrn 2012 cMn nay, qua cOng tac 
thanh tra, hem toan, daxuly, thu ho dtrgc hon 975 nghin ti dong, gan /6 
nghIn ha dAt; xir l trách nhim gAn 44,700 tp th& cá nhn; chuyn cho co 
quan diu tra,. xi'r 1 gAn. 1.200 vi vic CO d hiu phrn ti; kin nghj sira 
di, b sung, bäi bO;thay.thhon 2.000 van ban, trong do cO nhiu van bàn 
quy phm pháp lu.t không cOn phü hcip. 

- COng tác diU tra, tru t, xét xir các v1i an tham nhüng, kinh. M dtrçic 
tin hành mt cách kiên tn, kiên quyt, không khoan nhuçmg, không ntrong 
nhç, không lam oan, .sai; không bO 19t ti phm; rAt nghiêm minh, nhixrig 
ciing rAt nhân van, nhânái, cO i, có tInh; hAn hat các d6i ttrçing hj xir l dau 

nhn thrc rö sai phm cüa mInh Va tam phiic, khAu phiic, tO rO sir an nan, h6i 
câi, xin 1i Dãng, Nhà nuâc va tihân dan; cO tác d1ing cánh tinh, cánh báo, ran 
de, giáo diic, phOng ngra mnh rn, dirge dir lun, nhân dan rAt dng tmnh, 
üng h, dánh giá cao; tao  bithô dt phá trong cOng tác phát hin và xr l 

Nhix vi vic Mobifone mua 95% e6 .phln cza AVG; vic c6 phn hoá Cang Quy Nhon; cac dir an, goi thàu 
quan dn Dinh Ng9c H; Dir an m?r rng NM may Gang thép Thai Nguyen giai doan U; D,r an du ti.r cãi tao,  rnô 
rQng Nhà may phân dam  Ha Bäc; Di an Nhà may Nhit din Thai Birth 2,.. 
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tharn nhQng. Dà xCr 1 dirt dim nhiu vi an lan, dcbit nghiêm trQng, phirc 
tap, cá nhctng vi tn d9ng, kéo dài tir nhiu nãm tnrâc 2 , vri nhiu can bô 
cp cao bj xir 1 hlnh si8r, k cã U vién B CliInh trj, b tru&ng, thir tnr&ng, 
chit tjch U ban nhân dan cp tinh, tu&ng lTnh trong lirc lirqng vU trang. 
Trong 10 nm qua, các cci quan t tirng trong Ca nuâc âã kh&i t, diu tra, 
truy t, xét xir sa thm gn 16.000 vi an tham nhUng, chirc vçi, kinh t vâi 
hcm 3 0.300 bj cáo. Riêng Ban Chi dao  Trung trang và phông, chng tham 
nhUng dã dtra vào din theo döi, chi dao  gn 1.000 vi an, viii vic a 3 cp 
d 3 ; trong do trtrc tip theo dôi, chi do 313 vi.1 an, vii vic tham nhtng, kinh 
t nghiêm trçng, phüc tap, dir 1un xã hi quan tam, dä dua ra xét xir s thm 
120 vi an, 1.083 bj cáo, trong do cO 37 can b din Trung hang quãn 1, bj 
xfr 1 hlnh sr (1 U vin• B ChInh trj, 10 U viên, nguyen U' viên Trung 
uang Dãng, 6 b tru&ng, nguyôn b tnrông, 13 st quan cp tLràng trong lirc 
lirqngvUtrang...). 

K& qua phát hin, diu tra và xir l tham nhCing trong thii gin qua 
càng ch*ng tO chiing ta dã thijc hin rt nghiêm fir tix&ng chi do vquan 
dirn "No: di do: váz lam, khOng Co vzng cdrn, không CO ngoaz lê, 6t ice' 

ngu-oi do Ia a:, Va khong chu st tac dQng, swc ep.cua bat Icy to chu-c, ca nhan 
A •A • A P A nao . Tot dâ nhieu lan not rang: Viec xu ly ngluem nhieu can bç, ke ca can b9 

• S A A A I P. 1 J. cap. cao sai phm, la dieu thong ai mong muon, tham chi rat dau xot, rat aau 
lông; nhhxng vi sr nghip chung, vi sir. nghiêm mirth v k3 1ut cita Dãng, 
thucmg ton pháp luât cita Nhà nuOc, sir trong sach, vfing manh và uy cua 
Dãng, Nhà nixâc và ' nguyen cita nhân dan, chzng ta phái lam, và kiên quylt 
lam. K lut mç5t vàf ngtthi dê cz-u muon ngu-ôi; và sê cOn phái tiêp tic lam 

A - S - A r - quyet -hçt, mnh me hon nira trong thai gian tm theo trnh than Bac Ho da day: 

A S A A 1 , , ,. Cat bo mQt va: canh cay ,cau mpz' de cwu ca ca: cay 

Cmg vOi vic t.p trung chi 
dao xii l- nghiêm các sai phm, cOng tác 

thu hi Mi san tham'nhung cUng có nhiu chuyn bin tIch crc; vic kê biên, 
thu gur tal san trong nhieu viii an tham nhung, kinh te nghiem trçng 

dat khá 

Din huxth là: (1) V An Nguyn DCrc Kién và ding phm. (2) Viii An Duong Clii Dung và d6ng hxn. (3) vi an 
Vu Vit Hung và ding pham. (4) Vi An Vu Qu6c HAo và ding phm. (5) Vi an Hu'nh Thj Huyen Nhix và d8ng 
phin. (6) Vi An Pham Thj Bich LuGng và dng phain. (7) Vi An Giang Kim Dt và ding phxn. (8) Vi An Phain 
COng Danh vA dng phain. (9) Vi An Ha VAn ThAm và dng phni. (10) Vii An ChAu Thi Thu Nga và dng phxn. 
(11) Vi An Trjnh XuAn Thanh vA ding phm. (12) Vi An Trn Phuang Binh. (13) Viz An Phan VAn Anh Vii. (14) V%i 
An Dinh Ngçc H. (15) Vi An Nguyn Van DLrong và Phan São Nani. (16) Vii An HCra Th Phn. (17) Vii An xày ra 
ti T6ng Cong ty Vin thông Mobifone. (18) Vi An xày ra tçti COng ty Hài Thành, Quán cliüng Hài QuAn...; và mài 
day là viz Vit A, Cic LAnh sr; FLC, TAn HoAng Minh, 

G6m: Cp di Ban CIII dao  theo dOi, clii do là 180 vi An, 133 viii vic; cp d Ban Ni chlnh Trung utmg theo 
dOi, dOn d6c là 31 v!1  An, 5 v,i vic; cp ct tlnh u', thAnh us', ban cAn s1r dAng b, ngAnh clii do 1 là hon 600 vi 
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cao; ti 1 thu hi tài san tham nhüng trong các vi an hmnh sir v tham nhüng, 
kinh th tang len rô rt (Nèu nht nám 2013, ti 1çA  thu hi tài san tham nhung 
trong giai doçin thi hành an chi dgt dwái 10%, thI giai doçzn 2012 - 2022, 
bInh quán dqt ti lçA  34,7%). Cong tác kim tra, thanh tra, phát hin, x1r 1 tham 
nhflng c dja phucrng, co s& cOng duçrc quan tam han, trng buóc khc phic 
tinh trng "trén nóng, duài lanh't;  nhiu dja ph.rcmg, b, ngành dã châ ngan 
chn, xir l t "tham nhOng v.t". 

2. Di dôi v&i vic tp trung chi &io cóng tdc phát hiçAn,  xi li5 tham 
- A . A A A I , , . A - 

nhung, cong tac xay dng, hoan thzçn co' che, the che ye quan ly kinh te - xa 
hi và p hông, ch6ng tham nhüng, tiêu ctc cung thtcic chi trcrng dcy minh, 
tü-ng bzthc hoàn thin cci chê' phông ngüa chçt chê d "không the", "không 

. fl f A I A dam, khong muon, khong can tham nhung. Ban Chap hanh Trung trclng, 
B) ChInh trj, Ban Bi thix, Quc hi, Chinh phi'i, các b, ca quan ngang b, 
các Ca quan tham muu, gh'ip vic cüa Trung trcing dã ban hành nhiu chü 
trucing, giài pháp, quy dlnh  mfri,  manh  me, ngày càng quyt 1it v xay d1rng, 
chinh d6n Dã.ng và h thng cbmnh trj, hoàn thin th ch v kinh t - xã hi 
va phông, chng tham nhOng, tiêu circ. Nbiu quy djnh, nghj quyt dirge 
quán trit và thrc hin nghiêrn tc, di vào cuc s6ng; kh.c phic dirge mt 
bixae nhung so ha, bat c.p triroc day lam phat sinh tieu C'çTC, tham nhung . Co 
th kh.ng djnh, cho dn nay, các chO tnrong, quy djnh cUa Pang, các van ban 

pháp 1ut v phông, ch6ng tham nhOng, tiêu erc eOn chthg ta CcI bàn dä 
twmg ctôi day dü; cái cn nht inc nay là si tir giác, sr thng nh.t cao v 
chI Va hànhdng, là t chcrc thc hin. Vita qua ching ta dä lam tót, nhzrng 
van con nhzeu vlcpha1 lam vaphai lam tot han nwa trong thai gzan tol. 

3. Cong tác can b, cai cách hành chInh báo dam tInh cong khai, minh 
bqch;xác dinh  rö trách trInh trong hoçzt d3ng cia các caquan, 
to chuc, dan vl va cac gial phap phong ngwa tham nhung, tzeu crc cung a'a 

dircrc tp trung 1anh dçio, chi dçio thcc hiçAn  m77 cách quyêt lit và dçit kit 
qua tot. 

Côn.g tác can b dã có nbiêu diôi mói theo hrnrng ngày càng dan chO, 
cong tam, khách quan, cong khai, minh bach  han; dung nguyen tc, dung quy 
trInh, bào darn sir lãnh dao  cht the cña Pang. Nhiu quy djnh dirge ban hành 
dng b, khà thi, dã giãi quyt dirge không It vn d tn tai  trjxâc day trong 

(4)  Tir nAm 2012 dn nay, Trung txong, B ChInh tn, Ban Bf tlnr, các ca quan tham nnru ca Dãng dà ban hành hcm 
250 van bàn v xây di,rng, chixth dn Dàng và phOng, chong tharn nhQng; Quc hi ban hành hn 300 1ut, pháp 
1nh, nghj quyt; Chfnh phO, Thi tirOng Chfnh phñ ban hãnh bcTn 2.600 ngh djnh, quyt djnh, chi thj; cp u, th 
chUc dang trrc thuc Tnmg irong ban hành hon 45.000 van Win; cáo b,nganh, dja pinrong ban hánh g.n 100.000 vn 
bàn d cp th hoá, huâng dn thi hành, t chrc thc hin cong ác phOng, chng tham nhth:ig, tiOu cuc. 
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cong tác can b; tInh lrng chy chIrc, chy quyn, ciic b, dja phucrng, "than 
quen", "cánh Mu", "lcii Ich nhóm" dã giám Mn. 

Vic Hi nghj Trung uang 4 khoá XIII mói day ban hành và chi dao 
trin khai thc hin Ket lun v dy m?nh  xã.y drng, chinh dn Dãng và h 
thông chInh tn; kiên quyêt ngn chn, day lüi, xir l nghiêm nhUng can b, 
dãng viên suy thoái v tu twng chInh tij, dao  dIre, Mi sang, biu hin "tsr 
din bin", "tr chuyn hoá" trong ni b; và Quy djnh mcci v nMng. diu 
dáng viôn không duçic làm là chU truong rt &'ing và cUng là mt bài hçc 
kinh nghim qu trong cong tác can b cüa chiing ta. 

ChInh phir, các b, ngãnh, dja phucing tIch circ triM khai thrc hin 
nhim vi cái each hnh chInh, tang cu&ng tInh cong khai, mnh bach, 
thin môi tru?mg 4u tir, kinh doanh, nãng cao näng lc cnh tranh quc gia 
và phOng ngira tham nhfing, tiéu cijc. Cng tác tip nhn, xIr lv,. giái dáp, 
phan hoi nhi.rng y hen phan;anh, hen ngh cua ngucn dan va doithoai vai cac 
tng lap nhãn dan ciing duçrc quan tam. Tang cuing vic kim soát tài san, 
thu nhp, chuyn di vi trI cong tác, xIr l trách nhim nguäi dirng d&u; thanh 
toán không dung tin mt; sira di, ban hành ch d, djnh mire, tiêu chun; 
cãi each chInh sách tin hang, thu nhp, nâng cao d&i sMg cüa can b, cong 
chirc, viên chirc,... cling dã gop pMn tIch cijc vào cOngtac &itranh phông, 
chMg tham nhling. 

4. Cong tác thông tin, tuyên 1ruyn, gzáo duc v phàng, cMng tham 
nhung dwcrc tang cwong va co nhzeu doi mo1; st giam sat cua cac ccr quan 
dOn c*,  vai trô cüa M4t  trn T quc, n/iOn dOn và báô c/if, truyn thông 
trong phông, cluing tham nhüng, tiêu ctc ducrc phát huy tt han. Hoat dng 
thông tin, tuyên truyn, giáo diic v phông, chMg tham nhüng thrçic dy 
mnh; nhn thirc, trách nhim cüa các cp u, t chirc dãng, can b, dãng 
viên và nhân dan v phông, chMg tham nhling, tiêu circ &rçic nãng len. Vic 
cOng khai kt qua thanh tra, kim tra, kim toán, xir l các vi vic, vi an 
tham nhüng, kinh t; chir dng cung cp thông tin v nhitng vn d nhy cam, 
dir lun quan tam, cUng dã gop pMn djnh hux5ng t& dir 1un xä hi và th 
hin sir cong khai, minh bach trong xir l tham nhling. Các ca quan thông t&i, 
báo chI dã tIch circ vào cuc, dng hãnh cüng Dãng, Nhà rn.r&c và các ca 
quan chirc nang trong phông, chMg tham nhling; vra tuyêntruyn, vüa tich 
circ du tranh phãn bác nhftng lun 4iu xuyên tac  cUa các th lc xu, thu 
djch v cong tác phông, chMg tham nhling, tiêu c?c.  Quc hi Va các ca 
quan cUa Quc hi tang cithng giám sat cong tao phông, chMg tham nhüng, 



lO.BPB_TIiAMNHIJNO_30-6(NHO) 8 

tiêu c'irc; không chi giám sat thung xuyên tai  các k' hçp, ma t.n su.t giám 
sat chuyên d v phông, ch6ng tham nh'cIng, tiêu crc cUng thiçic tang len. Hi 
ding nhân dan các cp quan tam giám sat nhiu hcrn d6i vâi cong tác phông, 
chóng tham nhfing r dja phucing. M.t trn T qu& các cp và các th chirc 
thnh viên tang curng giám sat các linh vrc d phát sinh tiêu crc, tham 
nh'üng, gay nhiu birc xiic trong nhan dan; giám sat vic tu duong, ren luyn 
pham chat, dao  duc cua can bQ, dang vien; yeu cau ccc quan co tham quyen 
xr l các thông tin do báo chf nêu v tiêu crc, tham nhüng; tIch crc tham gia 
phán bin xã hi, gop xây drng Dng, xây dimg chInh quyn trong sch, 
vüng manh. 

5. Chi trçng vic kin toàn t chirc, ndng cao ch6tlwcrng, hiçu qua 
hogt dçng va stphoi hcq, gwa cac cci quan, do'n v; chwc nang lam cong tac 
phông, ch6ng tham nhz7ng; tich .cc hcxp tác quó'c ti và tirng ba-ac mdr rçng 
nQAi dung, phgm vi hoçit dng phông, cho'ng tham nhüng. Thrc hin Nghj 
quyt Trung ucmg 5 khoá XIII mi dày, ô mt séi dja phucmg, Ban ChI dao 
cAp tinh v phông, chéng tham nhüng,tiéu CiIC d &rçrc thành 1p  và nhanh 
chóng di vào hoat dng, dat  duqc nhng kt qua buâc du. Chirc nng, nhiêm 
vi, Quy ch lam vic cüa Ban Chi do Trung ixong v phông, cb6ng thani 
nhng cilng dä duçcc si:ra di, ho sung, vâi nhiu di mâi Ca v ni dung va 
phucing th(rc hoat dng. Pham vi hoat d)ng eüa Ban CM dao Trung uccng và 
dja phuang mOi day dä dircrc m& rng, bao gm cà "tiêu c?c"  cho phü hqp 
v&i chirc näng, nhim vii, pharn vi hoat dng cüa Ban Chi dao. Truâc dày chi 
noi "chng tham nhCing, langphPt;diu  do không sai; nhi.rng du sao lang phi 
cung chi la m9t vice ci the; con lieu CC co fl91 dung va phm vi rong han, 
can c& ho'n, nhAt là sr suy thoáiv tu tu&ng chfnh trj, dao  due, 16i sng. Day 
mói là cái gc, cái nguy him nhAt, dn dn tham nhng, hu hông; không chi 
lam mAt tiên, mat cüa, ma con má't ngwài, tbm chI mait cá ch d. Ban CM 
dao Trung ucing dã l'tra chçn khâu yu, vic khó d tp trung chi dao  khc 
phic; lam vic rAt nghiêm tiic, trách nhim, bài ban, nn np, có s1r phi hcp 
rAt nh.jp nhàng, chat  chê, quyt tam cao và hiu qua ngày càng t&; thc su là 
"tOng chi huy", là "nhac tru&ng" cña cong tác phOng, chng tham nhüng, tiêu 
circ. Ban chi dao  cAp tinh cUng dã, dang và së trin khai hoat dng theo 
hu9ng nay. Ban Ni chInh Trung rnmg và ban nOi  chInh các tinh u, thành u 
duçic tái 1p dã bithc dAu Co nhiu n hrc, c g.ng, nang cao hiu qua tham 
muu v cong táe phOng, chng tham nhüng. Ban Ni chInh Trung uang - Cci 
quan thung trVc  cüa Ban Chi dao  Trung ixcing v phOng, chng tham 
nhing - dã chü dng, sâu sat, kiên quyt, kiên trI, có bàn linh trong thirc hin 
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nhim vi tham mini, d xut, giüp Ban Chi dao xay dirng và t eh(rc thire 
hin có hiu qua các chucmg trinh, k hoach Cong tác, tháo gä khó khn, 
vuâng mac; xir l nhiàu viii an, vi vic tham nhUng dc bit nghiêm tr9ng, 
phüc tip, du lun xà hi dc bit quan tam. 

Quan h pMi hcip gita các ca quan, dan vj chüe nang trong cong tác 
phông,chng thain nhing cUng ducic chü tr9ng, tAng cu&ng, nht là su ph& 
hqp gum cac ca quan lem tra, giam sat, ni ehmh cua Bang vcn ca quan 
thanh tra, kiêm toán, diêu tra; gita ca quan thanh tra, kiêm toán vOl ca quan 
diu tra, giUa các ca quan tin hành t tmg Trung i.ro'ng, dia phuang và các 
b, ngãnh chüc nAng ngày càng cht ch, kip thii, hiu qua han (hu thu 
không con tinh trang "quyn anh, quyn tói", "cua cay càng, cá cay váy" nhu 
trirOc) Hci'p tác qu& t v phOng, chng tham nhi1ng cUng dA duçic tAng 
ctthng; hoat dngphOng,cMng tham ithüng cing tfrng bithcdixcic m rng ra 
cá khu c ngoâi nhà nuOc Vi an "Vit A" vira lam gn day là mt vi diii 
din hinh). 

Thwa các dng ch1 

Nhin 1a  chng duOng 10 näm k tir khi thnh 1p Ban CM dao  Trung 
uang v&hOng, ch6ng tham nhiing trirc thuc B ChInh trj, Trung uong 
Dãng den nay, nhât là sau 2 nAm thirc hin Ngh quyêt E)i hi XIII cUa 
Dãzig, rnc dàphãi di rnt vOi rt nhiu kho khAn, thách thüc, nhungvo'i 
clii va tmh than trach nhiçm cao, vai sir no 1irc phan dau, chung sudong 
lông cüa toãn Bang, toAn  dan, toàn quân, cOng tác ctu tranh phOng, chng 
tham nhUng, tiêu circ cUachüngta dä thu ducic nhiu kt qã quan trQng, gop 

phan cung co, nang cao y clii, mem tm cua than dan vao cong CUQC dol mm, 
xây dirng và bâo v To quOc, lam cho dat nuOc ta ngày càng giàu mnh, ngày 
càng phát trin, cO vi th xirng dáng trén tnrông qu& t. KhOng phái nhu mt 
s kin cho r.ng, nu qua tp trung vào chng tham nhing s lam "nhiit 
cM", "chün buOc" nhUng nguYi dam nghi, darn lam, lam "chm" sir phát trin 
d& nuOc; ma hoàn toàn ngwçrc igi, chinh nh?y lam tt cong tao xây d%rng, 
chinh dn Bang, d.y mnh ctu tranh phOng, chng tham nhUng, tiêu c1rc dä 
gop phn quan trQng thüc dy phát trin kinh t - xãhi, giü vng n dinh 
chfnh tn, tAng cu?ing quc phOng,an ninh và di ngo.i, dc bi@ là gop phn 
l.y 1i và cUng c nim tin cüa nhân dan, bác hO lun diu sal trái cüa cáo th 
liic xu, thi'i djch, chng d& cho r&ng du tranh phông, chng tham nhuing, 
xr l can b, dãng viOn sai phm là "du dá ni be",  "phe cánh". Dciy manh 
dá'u tranh phông, chdng tham nhing và xây dng, lam trong sgch Dáng và 
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b may K/ia nzthc chi lam "chiin bwác" nhicng ai có d5ng cc không trong 
sang, dd trot "nhing chàm" và nhfrng ngic&i không nm vicng chz trztol'zg, 

chInh sách cza Dáng, thilu ban Zinh, thilu kiln thic và kinh nghim. 

Qua tng kt, chi'ing ta có th khng dlnh  rng, chu-a bao g1ô cong tác 
ddu tranh phô ng, chóng tham nhng, tieu crc lçi dwçrc thc hinmtcách 
mgnh me, dong bQ, quyet lz, baz ban va hçu qua nhw thai gian gan day, de 
'a du .n ni b@, tao sr. dng .thun cao trong xã hi và cUng c, thng ctthng 
nim tin cüa. can be,.  dáng viên và than dan di vói Dãng, Nha nmc. Vy 
mt câu hói dixqc d.t ra.1àvI sao lti có &rcrc nhüng kt qua do? Trong Báo 
cáo,d. nêu khá rô,cii th. Tâi xin nhn rnanh rny nguyen nhân co ban, do là: 
(1) Tnràc ht là sir lath dao,  .Qhi  dao sâu sat, quyt lit, vói nhiu quy& sách 
dung din, kjp :th?ii cüa.B.an ChLp hânh Trung hang, B Chithi trj, Ban Bi thtr, 
Quoc hçi,. Chinh phu, tnC :t1eP that Ia cua Ban Clii dao Trung hang ye 
phOng, ch6ng thainnhing; si giicmg mu, quyt lit, nOi di dôi vâi lam cUa 
the dng hIlãnh dab  Dàngvá Nhà nróe, cüa ng1Iii d(rng du chInh 
quyên the cap. (2) Sir nôlirc, CC gng, quyt tâni cüa các co quan tham m.m 
vàcput chirc dãng,thcbati b, ngimh, dja phucing, nMt là sir n lirc rt 
•cao cUa cáe ca quan,. don vj cC chrc näng phông, chlng tharn nhüng và các 
co quan tiên hànhtô tiingTrung irong và dia phixcing. (p3,) Sr cong  hir&ng tha 
nhfrng kt qua tIch cti rô rt tcong cOng tc xây di€ng, chinh don Dãng và h 
th6ngchmnh trj. (4) Sir tham gia tIch circ cüa Mt trn T6 quOc và các t chi're 
chInh trj xâ hi; .sir &ng iCngng h, khich l cüa nhân dan; sir chü dng 
vao .cuc rt tIch. cro tha các.. co quan thông thn, báo clil, tao  nCn sirc mnh 
t&ig hp trong. du.tranh phCing,, cMng tham nhüng. O day, tôi xin nhn 
mnh r.ng, ciióng tad phát huy dixçic vai trO vô cüng quan trçng cüa nhãn 
d, nhu ln can dan cua Bác lIC Phai "clông vzên qudn chtng, pház thwc 
hanh dan chu, phaz lam cho: quan chung heu ro, lam cho quan chung hang 
haz tham gia mo'z chac chan thanh cong! 

Tuy nhiCn, ben canh  nhng kt qua dat  thrçc, ching ta cüng phãi th&ng 
th.n thi'ia nhn rng: Cong tác. .phông, ch6ng tham nhng vin con nhüng hcin 
ch tn tçi nhix trong Báo cáo d nêu. Do là: Mt s b, ban, ngành, dja 
phumg chua cO quyt thrn cào, chua có sv chuyn bin manh.  Vic phát 
hin, xi:r1 tham nhüng vn cCn.han cM; ti l thu Mi tài san tham nh'ng, tht 
thoát cOn thp; vic tr kim tra, 1V  phát hin và xir 1' tham nhflng trong ni 
b, co quan, don vi cOn là khâu y&i. TInh tr?ng nhüng nhiu, tiCu crc trong 
khu virc hành chinh, djch vi cong chha dugc ngän chn có hiu qua. Tham 
nhOng trên mt s lTnh vtrc vn nghiêrn trpng, ph(rc tap, vói nhu'ng biu hin 
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ngày càng tinh vi, xão trá, gay bi'rô xüc trong xä hi. Tham nhüng, tiêu cx 
vn là mt trong nhUng "ké thu hung ác", nguy CCI de do sir tn vong ciia 
Dáng và chá d ta. 

Nguyen nhán co ban cza nhibig tcn tgi, hgn ch nêu trén là do mt s 
cp us', tA chiic dãng, chfnh  quyk, nguii dCrng du car quan, t chiic, don vj 
chua iihn thi'rc that  d.y dii v4 sâu sc tInh. chit nghiêm trçng ciia tInh lihib  
tham nhithg djaphuarng, car quan, darn vj, 1inh vvc mInh quàn l>;  chua thc 
sr guarng m&i, quyt lit, nói chua di dôi vi lam; thMu bãi linh, di boa vi 
quy, ne nang,. ne lranh, thxn chi con bao che cho nguxn vi phim. MQt b9 phn 
không nhô can b.c,  dãng viên, cong chIrc, viên chüc, trong do CO cã can b 
lânh dao,  quãn  19, cánb cp. cao, thiu tu duô'ng, rèn luyn, savàochii nghia 
cá nhan, tham chi suy thoai ye tutliang chinh tq, dao  due, loi song. Car che 
kim soát quyn lirc, cong tác kim tra, giám sat viêc thuc thi quyn lire cUa 
ngiài có chi'r viI, quy&ihnchtra ducic quan tam dung ithc; 1ut•pháp, car ch& 
chlnh sach con nhieu le lar, dede b lçn dig; vice thrc thi pháp lüat no' 
chung và các quy djnh ciia Pang, Nhà nuâc v phông, chng tham nhing noi 

riéng & rnt s'eo quan, don .vj,da phuarng chua nghiêm. T chirc, b may, 

nhim vu, quyên han, phuong tin, diêu hen lam viêe cua cac car quan, don 
vi chüc nàng phông, chông tham nhüng van con han chê, bat cap, näng lire, 
trmnh d ciia môt bô phãn can bô, cong chIrc chua clap iing yêu cAu, thâm chi 
eó tnx&ng hap cOn sa vào suy thoái, m&c vào tiêu circ, tay dã nhinàm, 
khong dam clan tranh hoac tiep tiic tiep tay cho tham nhung. 

Thu-a các dng chi, 

Tr thvc.ti&i cong tác tranh phOng, chng tham nhUng a nuâc ta 
thM gian qua chiing t co th. rt'it ra nhiêu bài hoc quj5, có giá tn câ v mt lj 
1u4n và thtc ti&. Tôi xin manh 

dan 
thr gçi m&, nêu ra mOt  each khái quát 

m.y vn d c& yu sau day: 
F . -A A A . A • F (1) Trwcrc bet, can phai nhgn thu-c thgt day du, sau sac vj fri. y nghza, 

tcrn quan trQng- cza cong tác dá'u tranh phông, ch6ng tham nhüng, tiêu crc 
dê tft do có quyêt tam çhInh trjrât cao, bin pháp rat trzng và phái dtt du-Oi 
s- lan/i a'go, chi dçzo, tp trung, thông nhât cia Dáng, ma tnzs-c tiêp, thw&ng 
xuyên là Ban Clii dgo Trung u-cfng v phông, chdng tham nhüng trtc thuc 
Bô ChIn/i trf, Ban Nç3i chInh Trung wong là cci quan thu-ông trtc cüa Ban Clii 
c4io. Phái biln quyEt tam chmnh trj thành hành dng thyc tl cia can bô, dáng 
viên, cong chic, viên chzc và nhán dan, tnzthc hit là s- gu-cing mdu, quylt 
1it, nói di dOi vái lam cza Oác dông c/il länh dçio Dáng, Nhà nu-ác, cüa ngithi 
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d&ng dáu. cap uj, chIn/i quyn, c0 quan, t cht-c, doz vj trong phông, clzc4ng 
tham nhung. Tham nhing thung din ra trong ni b, do nguii có chi'rc, có 
quyn thrc hin. Phông, chng tham nhQng là cuc d.0 tranh ngay trong 
chinh bàn than mi con ng'ithi, trong mi Co quan, t chrc, don vj, dja 
phtrong mInh; lien quan dn igi Ich, chi.'rc vi, danh v9ng, uy tIn cüa t chi'ic, 
Ca nhân. VI 4y, phái Co thai d3 thçt kiên quy&, không khoan nhu-cmg và 
hành d5ng that quyet lit, cy th, hiu qua. Ngirôi di'rng du phâi chu trách 
nhim v nhirng yu kern, sai phm v tham nhthig trong th chi'rc, cci quan, 
don vj, dja phtrcmg rninh. Ngwô'i du-crc giao chic vy, quyn hçzn phái không 
ngfrng tu duing, rèn luyn, thuàng xuyên 4 soi, t tha; dông th&i phái tang 

., p .., , p . . . . '. F cwcrng giam sat, kiem soat co hl?u  qua  viec  thc tin quyen l?c  cua nguoi Co 
chi'c vy, quyê'n kin. Mci quyn lrc ctu phài ducrc kim soát chat chë bang ccc 
ch; quyn hrc phâi duçrc rang buc bang trách nhim; quyn lrc dn dâu 
trách nhim dn do, quyn lrc càng cao trách nhirn càng l&n; bt k ai lam 
diing, icr1 diing quyn 1%rc d triic iqi du phài bj truy ci'ru trách nhirn và x1r l 
vi phrn. Nói phài "nMt" quyn lc vào trong "lang" co ch là vâi ' nghTa 
nhu4y. 

2) Phông, cMng tham nhüng là "ch6ng gicc nai  xám", tc là chng 
nhIbig thOi hw, tçIt xdu, nhcft là sy' suy thoái vphdm chdt, dgo di,-c, t an b&t, 
an cap. an chán cza cong dwO'i nhiêu hInh th(cc, tên tài, cza cái, vçt chd't,... 
do ngwO'i khác "bzèu xen", "cho, tang", M lô, v&z dong cci khOng tron1g 
sang. No thwo'ng then ra doz vcrz nhung ngcn co chwc, Co quyen. VI vçiy, day 
là nhtm vy rat quan trQng, nhimg cling vô cling khO khán, phi-c tgp, dôi hOi 
cluing ta phái tien  hànhmct cách ldên quylt, kiên trI, lien tyc, bn bi, "khOng 
nghz, khong ngu'ng ci tat ca cac cap, cac nganh, cac linh vy'c; thcc hzçn 
dáng bç5 các biçn pháp chInh tn, tu tithng, t ch&c, hành chInh, kinh t4 hInh 
sy'; vái nhüng .bzthc di vthig.chäc, tIch cc, chi dng và có trQng tam, trQng 
dMm; phái xdy dng cho dwctc mat  cci ch phông ngith chçt chë d "không 
th tham nhüng", mat  cci cM ran de, trüng frj nghiêm khc d "khOng dam 
tham nhüng", và mat  cci cM báo dam d "khOng ccn tham nhiing". Tham 
nh'üng là "khuyet tçt bdm sinh" cUa quyn lrc, là mt trong nhttng nguy co de 
do sir thn vong cüa ch d. Thyi d4i nào, ch d nào, quôc gia nào ciing C, 
không th xoá ngay tn g6c tham nhüng trong mOt  thri gian ngAn. Do 4y, 
trong Mu tranh phOng, chng tham nhung khOng tM chü quan, nOng vç3i, thoa 
man; không dwcrc né tránh, cdm chlmg; frái 1ai,  phài rdt k/en trI, khdng 
"ngfmg", khOng "nghi"; vt'ra phài kiên quy& phát hin, xfr l tham nhUng, vira 
phâi kiên fri giáo diic, quàn l, ngãn ngi'ra, ran de, không d xày ra tham 
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nhüng, vra phãi cãnh giác, Mu tranh vài nhUng am mmi, hoat dng cüa các 
th hrc thu djch, phn tir xu lçii dmg Mu tranh phông, chng tham nhüng dà 
kIch dng, chia rë, chng phá Dãng, Nhà nuâc và ch d ta. 

3) Phái kit hcip chat  chJ gffa tIch cc phông ngffa vái chz dng phát 
hin, th lj kjp th&i, ddng b5, nghiêm minh các hành vi tham nhüng; trong dá, 
phông ngita là chIn/i, là cci ban, lâu dài; phát hin, th l là d5t phá, quan 
trpng. D chü dng, tIch circ phông ngra, cn phãi tp trung xdy dyng, hoàn 
thin th ch4 chInh sac/i v ldnh t - xâ hOi,  thxg ctthng pháp ch xã hi chCL 
nghia, My mnh xây dirng Dãng và h thng chInh trjtrong sch, vUng mnh 
toàn din. 

Trong phát hin, xr 1, phãi quán frit nguyen tic: Go vy vic thI phái 
xác minh lam rô; tIch ctc, khdn trwong, rö dn dáu xz- li deXn  dO, xzt lj cá 
han/i vi tham nhüng v4 hành vi dung ting, bao che cho tham nhing; can 

A A - • 

thicp, can 1ro vzçc chong tham nhung. Co dau hiu phm t91. thi phai khcn to, 
diu tra, kt luân có tôi th.I phãi truy t& xét xii theo quy dinh cüa pháp luât, 
vii vic chua dn müc xü 1 hInh sir thi xi'i 1 k 1u.t ngliiêm theo quy djnh• 

2 . . a A - ? A cua Dang, Nba nuâc, doan the. P/ia: tien hanh dongbQ giwa ky lugt dang, 
/c).luáthành chInh cia Nià nirác, doàn th và th l3 hInh sy. K 1ut cüa 
Dãng thuc hiên truâc, tao tin d d xtr 1 ky luât hành chinh cüa Nhà nrnfcc, 
ci'ia doàn the và xir l hInh su 'Vic xir 1 phai lAy giao duo, ran de, phông 
ngua lam ehinh, ket hçtp guua thing i  vcn khoan hong; dong thcn ,bao v, 
• khuy&i khIch nhftng nguâi dam nghT, dam lam, dam di mài, sang 

tao 
vi 

sr nghip chung. 

4) Phái gn cong tác phông, chng tham nhüng, tiêu cyc vái vic thyc 
hành tiEt !ciçAm,  ch6ng lang phI; gn phông, chcfng tham nhüng, 15.ng phi, tieu 
crc vol xây ds-ng, chin/i d6n Dáng,. hçc tp và lam theo tw twO'ng, dgo dic, 
phong cách H ChI Mm/i; ch6ng suy thoái v tw tthng chInh trj, dgo dác, Mi 
song, "ty diln biln", "4 chuyn hoá" trong nç31 bç5; huy dng thc mgnh tdng 
hçrp cza cá h thong chIn/i trj và toàn xä h5i trong dáu tranh phông, ch6ng 
tham nhüng. Phát huy mnh me vai trô, trách nbim cüa cc quan và 

dai 
biu 

dan ci'r, Mt trn T qu& Va cáo t chirc thành viên; cüa nhân dan, cci quan 
truyen thong va bao clii, doanh nghiçp, doanh nhan trong phong, chong tham 
nhüng. Phâi quán frit sâu sac quan diem cüa Chü tjch Ho Chi Minh: "Dan là 
gc"; d%ra vào dan, 1ng nghe dan, 1&ig nghe dii 1un d ch9n 190, tip thu cái 
dung, nhung không don gián "theo duôi", chy theo dii 1un. Trin khai có 
hiu qua hoat dng phông, chng tham nhung ra khu virc ngoài Nba nuâc; 
tang cithng hçp tao qutc t v phông, chng tham nhüng. 
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5) KiJm soát cho ductc  viçc thc hiqn quyn lc nhà nithc, báo darn s 
lânh dço, chi dçzo thdng nhdt ca Ban Chi dgo Trung wing v phông, chng 
tharn nhüng; phát huy vai trô nông ct và sph6i hcip chgt chê, dAng b5, kjp 
thci, hzçu qua cuq cac co quan chu-c nang phong, chong tham nhung. Ban 
CM do phái th'çrc sir là trung tam chi do, diu hoà, ph& hcrp hoat dng, là 
ch dra vttng ch&c d các Ca quan ch(rc nàng phông, chng tham nhiing thrc 
thi nhim vit dtrcic giao. Di ngü can b lam cong tác phông, chng tham 
nhüng phâi có ban lTnh vthig yang, có dUng khI d.0 tranh; phâi trung thirc, 
hem chinh, "chI cong vO tw", thirc sr là "thanh báo kilm" sc ben cUaDãng 
va Nha niicic trong dau tranhphong, chong tham nhung. Kiem soát quyen hrc 
va thrc hành hem chInh trtâc h& phài dircic tin hành có hiu qua trong các 
cci quan nay, phãi chng tham nhUrig ngay trong các cci quan lam cong tác 
phông, ch6ng tham nhUng. 

6) Cácgiáiphápphông ch6ng tham nhilngpháiphil hcip v&i bO'i cánh 
yêu cdu phát trién nn kinh te thj trwd'ng d/nh hwOng xâ hi chz nghra 0 V1t 
Nam và truyn th6ng  van hoá cüa Dan tç5c; t14p  thu cO chQn IQC kinh nghim 

, ' ' 2. cua nwcrc ngoaz, E)ong thoz, phq xay ay'ng dwcrc van hoa cong vy cua rnoi 
ngành, cci quan, dcrn vf.  Van hoth cOng vy së bâo dam tInh chuyên nghip, 
trách nhiin, mninh bzch, ,hi.0 qua trong thc thi nhi,n vu. Trong trng giai 
don khác nhau, ph.ài .xac djnh nhttng nhirn V%1 trçng tarn, nhcrng giâi pháp 
Co tinh dt ph4; phü hçp:  vâi tinh hI.nh cüa dt nixâc, cia da phuxing M tp 
trung lãnb dio, chi d?o  thirc hin có hiu qua. 

11- V phironghiró'ng, nhim viii, giäi pháp trong thôi gian tói 

Thu-acácdngchI, 

Trong th&i gian tài, ;vâimic tiêu thng quát là 'Wang cao náng 4tc ldnh 
A A P • A - A -, A dao, nang ltc cam quyen va sitc chien dau cua Dang, xay drng Dang va 

thing chInh tr/ trong sgch, vüg: mgnh toàn din, czng cd, tang cw&ng nirn 
tin cuanhOn dándôz v&z Dang, 1'Jha nicór, ché" do xâ hOz chu nghTa , xây 
dy'ng va bao vç vwng chac To quoc, gut vung moi trwol'zg hoa binh, on djnh; 

X A • • P P ' A P P phUn dau den giwa the Icy , nwoc ta tro thanh mQt nu-o'c phat trien, theo 
djnh hu-óng xa hi chi ng/'zia";.Dai hi XIII cUa Dàng dã khng djnh Va b 
sung mt s djnh hithng lón cho cong tác phông, cMng tham nh'üng thôi gian 
ti là: Kiên quy&, kiCn j du tranh ngãn chn, dy 1'ii tham nhUng, tiêu circ, 
v&i quyt tam chInh trj cao hcm, hành dng mtnh me han. Kt hcip chat chC 
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gi1ta tIch circ phông ngra vói thu dng phát hin, xCr 1 ngiiiêm minh, kjp 
thii nhüng hành• vi tham nhung, tiêu crc, bao che, dung thng, tip tay cho 
tharn nhüng, can thip, can....tr&vic cMng tham nhüng, 'tiéu circ; không có 
viing c&n, không Co ngOi 1. Phát huy Süc mnh tng hcip cüa cà h thng 
chfnh trj và cüa toàn dan; thirchin dng b các bin pháp chinh tn, tu tuâng, 
t chi'rc, hành chIrih, kinh t, hInh sir. 

TMp tii day, mh, nâng cao hiu qua cong tác giao diic, tuyén truyn, 
tto sr tir giác, thng nht cao y nhn thirc và hành dng trong can bO,  dãng 
viôn và than dan y phOng, chng tham nhüng, tiôu circ, truOc ht là sir 
guong mu, •quyt 1itcña nguii dung du cp ui', co quan, th chirc, dcTn vj, 

dja phiwng; kin tn giáo diic, rèn luyn dirc tInh hem khi&; xây dirng van 
hoá ti& kim, không tham nhfing, 1ng phi, truâc ht trong can b, dãng viôn, 
cong chüc, vien chüc. 

thin çác quy djnh cUa Dãng, pháp 1ut 
cüa Nhà nuâc y kinh t ä hi; v kim tra, giáth sat và phông, chng tham 
nhüng, tiôu circ; tnrOp ht là ir guang mu, quyt 1it cüa ngui dCrng du 

• c u, caquan, t6 chIrc,. dan.vj,:dja phucing; kiên trI giáo dc, rèn 1uyn dfrc 
tinh hem khiêt, xây dung van hoá tiêt hem, không thain nhing, triØc ht 
trong can bO,  dáng viên, cong chi'rc, vién chüc. 

• Tang cuäng cong tác kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán, iàu tra, 
truy t, xét xir,.thi hành.án; phát hin sOm, xir 19 nghiêm các vi vic, vii an 
tharn nhüng, ti&i cijc; kiên quyt thu hi tài san tham nhUng; kjp th&i xir 19, 
thayth nhngcán b :lnh dao, quãn 19 co biu hin nhtng nhiu, vOi vihh, 
gay pbin ha cho ngi.ri dan., doanh nghip. Tip tic kin bàn th chüc b 
máy,cn b, báo dam- tht sir hem chirih, trong sach;  nâng cao nàng lrc, hiu 
qua hot dng;  cüa c4ç.  ca quan, don vj Co ch(rc nang phông, chng tham 
nhüng và các. Ca quan tham. mini cho cp u9 1nh dao,  chi do cong tác nay. 
Trng buccmâ rng phm vi phOng, chông tham nhüng ra khu virc ngoài nhà. 

A A A nucic; mc r9ng Va nang cao hiu qua hqp tac quoc te ye phong, chong tham 
nhüng Phát huy yi. trô,:tráchnhim cUa các co quan và di biu dan cu, Mt 

A A A A A A tr?n To quoc Viet Nam,, cac to: chixc chmh fr  - xa h91, nhan dan va co quan 
truyn thOng, báo chI trong du tranh phàng, chng tham nhung, tiêu circ; 

Quán trit mi1c tiOu và nMng djnh huâng 1&n nêu trên, trong nhung 
nãm tOi, chting ta, truâc ht là Ban Chi do Trung hang, các Ban Chi dao cp 
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tinh và các ca quan ni chinh Trung 1.rcTng cUng nhu dja phucmg, cn tip tiic 
phát huy manh  hcin ntta, tt han ntta nhttng kt qua, thành tIch to lan và 
nhUng bài hçc kinh nghim qu9 báu cUa 10 näm qua; n 1c ph.n du nhiu 
han ncta trén con dix&ng di mâi, nâng cao chAt lucmg, hiu hrc, hiu qua hoat 
dng trong giai do?n phát triên mâi. 

V6i tinh thAn do, Hi nghj ci'ia chiing ta dã dng tmnh, th6ng nhAt cao v 
phucing hixang, nhim vl.i, giâi pháp trçng tm trong thôi gian tâi ma Báo cáo 
- A - ' •A A '. A da neu, cung nhu y hen phat bieu tham 1un day trach nhiem va tam huyet 

ciia các dai  bMu. Tôi chi nhAn mnh, luu them mOt  s vAn d sau: 

MOI là, phái tiêp tzc: day mgnh, nâng cao hcrn nt-a hiu qua cong tác 
giáo dyc, tuyên truyn, xây 4'ng van hoá tilt kim, khdng tham nhüng, tiêu 
c?c trong can b, dáng viên và nh2n dOn. 

.Dây. là ,nhiin VçI khôngmói, nhtrng rAt quan trçng. B&i tuyên truyn, 
giáo dic1à mt trong nhCtng bin pháp ethi bn d nâng cao nhn thirc, tinh 
than, ' thuc, dao  due, xay dmg hem cunh, chong tha hoa, bien chat. Phai 
quán trit, tuyên truyCn, giao dçic sau rng các miic tiCu, quan dirn, nhim 
vi, gial phap, quy dnh cua Dang va Nha mrac ye phong, chong tham nhung, 
lieu cue; si,r nguy hi .ciia tham nhüng, tiêu ci;c,... to sir t giác, th6ng 
nhAt cao v th1và .hành dng trong can b, dãng viCn và nhân dan, trrnc 
ht là sir guang mu, quy& !it eüa ngui dcrng dAu và tp th lnh d?o  các 
cAp, các ngành, ca quan, t6 chfre, dan vj, dja phuang. 

Phài kiên trI giáo diie, .rèn 1uyn can b, dãng vien, cong ch(rc, vien 
P P • A • •• 4 p • A A chuc ye due tinh hem khiet, chinn trrc; xay drng van hoa tlet kiçm, khong 

tham nhüng, tieu cue Moi can bô, clang viênphãi ghi nhó sâu sc l&i can dan 
cua Bac Ho rang: )ang ta la dang cam quyen; Dang vita Ia ngu-cli lanh dgo, 
vita là ngu&L&y tá that  trung thành cia N/iOn dan. Dãng phài luôn luôn dra 
vào Dan, lng nghe Dan, gn .bó máu thjt vài nhân dthi; vic gI có lqi cho 
Dan thI phài ht sirc lam và lam cho bAng duçic; ngucic lai, vic gI có hi cho 
Dan thI phài bet scrc tránh. Vic gI nhân dan không dng tthh, th.m chI cam 
ghét, phán d6i thI pbài cucing quyt ngän ngfra, un nAn và xir l nghiêm các 
sal phm. C b, clang viên, truâc ht là ngui lãnh dao phãi bMt trcng hem Si, 

A A S S • A P 5 - giu danh dir, biet xau ho khi ban than va nguai than co hanh vi tham nhung, 
tiêu crc. Cha ông ta dã day: "Thin can & ti lông ta, chcr TOm Ida m&i bAng 
ba cht Tài; có tài ma cy chi tài; chü "Tài" hin v&i ch "Tai" môt vAn!". 
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Trnh flnh trng: "Chân mhh con 1.m be be, Lai  cAm bó duc di ré chân 
nguM"; ttThucrng bAt çhinh thI ha tc lo?n!"; "CAp trén & chng chinh ngôi, 
cho nen & duâi chüng tôi hn hào!". 

Phãi tang cixarng phi hqp, chü dng cong khai, kjp th&i cung cAp thông 
tin, drnli huang tuyen truyen ye phong, chong tham nhung. Chu trQng thong 
tin tuyen truyen ye gtrmig ngum tot, vice tot; khac phic tlnh trng thong tin 

A • A A A P p A A m9t chieu, thong tm khong chmh xác, mang trnh kich d9ng, gay hoang mang. 
Bão v, khen thu&ng, dng viên kjp thii nhung ngu&i lam báo tich circ, dtng 
cam dau tranh chong tham nhung; dong thm hen quyet vach  tran, phe phan, 
bác bO ó4c  lun diu xuyêi tac,lcii  diing phOng, chóng tham nhüng, tiéu cxc 
d kIoh dng, chia rë, ch&ig pha Dãng, Nha nuâc ta; xir l nghiêm vic dua 
tin sai sii that, vu cáo, ba dat,  gay  hau  qua xau. 

Hai là, tiêv tyc xáy dyng, hoàn thin dóng b thch v xdy dyng, 
chinh dan Dáng, quãn l.  kinh ti - xd h3i và phông, ch6ng tham nhIng, tiêu 
ccc, kjp thai khc phyc nhItng. b4t cçIp, bjt. kIn nhilng. "fchoáng rc4zg",  "ke 
ha" d "không th tham nhilng, tiêu ccc". 

Thô chê nói chung, th ch v phOng, chng tham nhüng, tiCucuc nói 
riêng, cng vth chuân muc dao düc trén các lTnh vuc và Co chC kim soát 
quyn lirc là yEu t cci bàn, nn tang, có tác ding ñgän chn tr gchành vi 
tham nhüng, tiêu cue Phai xây dung các quy ch ni bô eüa Dng, các 
nguyen tc và chuân muc dao drc áp dung di vói can bô, dang viên, nhAt là 
nguOi dimg dAu trong yic giü. gin phm chat: dao 4Crc, hem chInh, guang 
mu di dAu trong phOng, chng tham nhüng, tiêu cite. Phãi có co ch kim 
soát ch* ch vic xây drng chInh sách, pháp lut y quãn l'. kinh t - xä hi 
d hn ch sir tác dng tiêu cvc cüa "nhóm.lçii Ich", "san sau", "tix duy nhim 
ks"; ngän chn nguy co nAy sinh tham thüng, tiêucirc ngay tir khi xây dijng 
chinh sach, luat phap. Khan trlxcing hoan thiçn cac quy dbnh  ye hem soat 

A F A • • A A quyen lrc, trach nhiçm giai thnh, bao dam dan chu, cong khai, mmli bach. 
Quy djnh rô trách nhim cUa ngu&i d(rng dAu trong kim tra, phát hin, xCr l 
tham nhüng, tiêu eve;  và báo v nguM tIch circ dâu tranh phOng, chtrng tham 
nhUng, tiêu crc; khuyn khich và bào v can b, dãng viên, ngu&i dung dAu 
di mâi, sang tao,  dam nghi, dam lam, dam chu trách nhim vi lqi Ich chung. 

Ba là, tang cu&ng cong tác kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán, 
d4y mqnh diu tra, truy tá, xét x thi hành an; phát hin sózn, th l5 nghiêm 



1O.BPBJHAMNHIJNG_30.6(NHO) 18 

các vy vic, vy an tham nhüng; ngàn chçn có hiêu qua t "tham nhing vçt"; 
ndng cao hiu qua thu h3i tài san tham nhing. 

A •.Z Cong tac hem tra, giam sat, thanh tra, hem toan phai &rçlc tien hành 
tlnràng xuyen, toàn din và cong khai, có tr9ng tam, trçng diem; t.p trung 
vao cac hnh virc de phat smh tieu circ, co nhieu du 1un ye tham nhung, tieu 
circ, v suy thoái tr tixâng chmnh trj, do dirc, 1i sng, "tr din bián", "tr 
chuyn hoá" trong ni b. Du tranh chng tham nhcing phâi gn 1in vâi 
chng suy thoái v tu tuâng chInh tn, ctao dirc, 1i sang, "tr di&i bin", "tr 
chuyn hoá". B&i vi hai mt nay có quan h chat chë vói nhau. Phâi kjp thii 
phát hin, giài quyt tr sam, ngän chn tir cthu các hành vi sai phm, không 
d vi phm nhO tIch tii thành sai pham lan. Mci can b, dáng viên vi phm 
du phài bj xir 1 kjp th&i, dng h, nhiêm minh, cong khai. 

Day nhanh tin d diu tra, xr 1 cac vi an tham nhüng, kinh M dA kh&i 
t6 theo dung quy djnh cua Dãng, pháp 1ut Nba ni.râe; chitrçng phát hin, xü 
ly cac vi an, vçi viçc tham ithung mol; khong co vung cam, khong co ngou 

A A A A A P A A , lç; khong chu sir tác dung khong dung cua bat ky ca nhan, to chuc nao. Tao 
chuyn bin m?nh  m, rO rt han nüa trong vic phát hin, xir l tham nhfing, 
tiêu circ i dja phucrng, ca s&; xü l, ngän chn có hiu qua tlnh trng vOi 
vTnh, nhüng nhiu, "ggi 

r 
"lot tay", gay phin ha cho ngu?ii dan, doanh  

nghip trong giái quyêt cong vic. 

Nâng cao hiu quãthu hti tài san tharn nhung; chü trng truy tim, kjp 
thai ap ding cac bin phap dong b de thu hoi triçt de tai san b! tham nhung 
ngay tu giai don thanh tra, hem ira, kiem toan, khai to, dieu tra, truy to, xet 
xir và trong giai don thi hành an; khuyn khich ngu?ii pham ti ti nguyen 
bi thuô'ng, kh&c ph'ic hu qua trongcác vi an tham nhUng, kinh t& 

Bthz là, tiê}, tyc hoàn thin và, thyc hin nghiem các quy djnh v cong 
khai, minh bçzch và trách nhiin giái trInh trong hoqt dç5ng cia cci quan, to2  
ch&c, dan vj, kie1m sodt có hiç u qua tài san, thu nhp cza ngw&i có chzc vy, 

P P A A - P A 2 quyen hgn; cai cach hanh chin/i va xay dng dQ1 ngu can bQ co du pham 
chdt, näng l?c  và uy tin, ngang tm nhiin vy trong giai dogn mal. 

Cüng vOi "nh&" quyn Iirc vào trong "ltng" ca ch, th ch, cong khai, 
ininh bach,  trách nhim giài trmnh là diu kin d.0 tiên d kim soát quyn 
1irc, bão dam quyên 1c thrgc 4n hành dng d.n, không bj "tha hoá". VI vây, 
phâi tip tic hoàn thin và thirc hin nghiêm các quy djnh v cOng khai, minh 
bach, trách nhim giâi trinh trong hoat dng cüa ca quan, t6 chuc, dan vj va 
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các bin pháp báo dam d cong dan thijc hin dÀy dü quyn tip cn thông tin 
theo quy djnh cUa pháp 1ut. Phát huy vai trô giám sat vic thirc thi quyn hjc 
thông qua cong tác kim tra, giãm sat cüa Dang, thanh tra, kim toán cüa Nhà 
ntrâc; giám sat cüa Ca quan dan cü và dai  biu dan ci'r, cüa Ca quan lit pháp, 
Mt trn T quc và các th chi'r thành viôn, cüa nhãn dan và xA hi. 

• A A A . A •A Nam la, tiep tyc kzçn toan to chuc bQ may, nang cao nang 4c, hzçu qua 
A 1 I S A hoqt dQng cua cac cci quan, don v co chwc nangphong, c/long tham nhung, 

tiêu ctc, trzthc hIt là các Ban hi dgo c4v tinh va các cci quan ni chInh tzt 
Trung wong dIn djaphwong. 

Xây dmg, hoàn thin các quy ch& quy djnh d ngan ngüa Co hiu qua 

sv 
tác dng tiêu C11c, không lành mnh vào hoat dng cüa các ca quan nay. 

Dc bit, phái xây dmg di nU can bO lam Cong tác phOng, chng tham 
nliUng, tiêu crc that six có ban lTnh, that sir hem chInh, trong sach, không chiu 
bAt cir sirc ép không trong sang nào cUa t chi'rc, Ca nhãn, bAt cü six cam d, 
mua chuc nào cüa nhthig ké phm ti. Co thInh sách dãi ng bcrp  1, to 
dung lirc cho di ngU can b lam cong tác phOng, ch6ng tham nhikig, tiêu cl/C 

n 1%rc phn dAu, toàn thin, toàn vài cong vic. Tôi dà nhiu 1n nói: Phái 
phông, chong tham nhüng, tzêu cwc trwóc hêt và ngay trong các cci quan 
p/lông, chÔng tham nhüng, tiêu ctc! 

Thwa các dcng chi, 

Tir nhUng kt qua và kinh nghim dat  duqc trong thai gian qua, chiing 
ta tin tuông r&ng,công tác phông, chng tham nhüng, tiêu circ trong thii gian 
tâi s cO bu&c ti&i mâi, manh  me han nta, quyt lit han nCtä và dat  hiu qua 

cao han nüa. Tham nhUng, tiêu circ nhAt djnh së bj ngàn chn, dÀy lüi; gop 

phAn xây dirng Dãng ta, Nba nuôc ta ngày càng trong sach,  vüng minh, dáp 
üng yéu cÀu cüa sir nghip each mng và xlrng dãng vâi nim lin yeu, sij 
mong dcii ci'ia than dan. Diàu: quan trçng có nghia quyt dinh  là: Nhn t/n-c 
phai chIn; twtttOng phai thông, quylt tarn ph01 ion, và phwcing phOp phai 
dung; gOp phan tlxng bucic lam chuyen bien tinh hinh, thirc S%T co ket qua ro 
rang, ciii the. 

Nhan dip  nay, mt l.n nth, tôi xin thay mt 1nh dao  Dãng, Nhà nir&c 
Va Ban C5hi dao Trung ucing v phông, chng tham nhiing, tiêu c%re, xin gui 

tcn cac dong chi lai chuc sue khoe va hanh  phuc. Mong tat ca cac dong chi, 
nhCtng can b "rtthng cot" cüa Dãng và Nba ntrâc, nhUng "Bao Cong't cüa 
thai dai ngày nay, hay nêu cao. tinh thAn trách nhim và dung khI truâc Dãng, 
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tru&c nhân dan và dat nuOc, gucrng mu, di du trong lânh dao,  chi d.o, trin 
khai thirc hin các nhim viii, giái pháp phông, chng tham nhUng, tiêu c1rc, 
nht là t.p trung chi do ei th hoá, th ch hoá, hin thrc hoá các nhim vi 

A A A phong, chong tham nhung, tieu circ theo Ngh quyet Du hçi XIII cua Dang 
• r A t phu hcp vcri tmh hinh, dac  diem cua b9, nganh, da phucmg, Co quan, don v 

minh, gop phn d.c hrc vào vic cüng c, xây drng Dàng ta, Nhà nuâe ta 
ngày càng trong sach,  vitng  manh  cà v chInh tn, tu tirOng, t chirc, 

dao dirc, 
1& sng, di.rçic nhãn dan tin yêu, mn phic; inh dao  va t chüc Thành cong 
s; nghip xây drng và báo v T qu& Vit Nam muon van yêu qu cüa 
chüng ta. 

Thwa cáo dâng chI, 

Cb.ng my khi duçic dr mt }Ii nghj có quy mO lan vâi ni dung rt 
quan trçng và có nghTa v nhiu mt nhur th nay; iai &rçic gp rnt than 

mt và trang trong vci.h.0 ht các dng chi lânh dao chü ch& a tt ca cac cp 
ii Trung irong dn Ca s& trong Ca nixac, tOi rat vixth dr, xuc d)ng và mun 
gi r rnO OI diL co tInh chAt tarn su, tam tInh them bang each nhc ia 
mçt can nc. aay an tugng va ra sau sac cua nhan vt Paven uooc-xa-ghin - 
nhân vit chInh trong tác phm "Thép dä tói the d4v" cUa nhà vn n& ting 
L,i'n XO Ni-.cô-lai Ot-xta-rp-xky - mt c.u6n sáeh g6 dAu iung e1ia ió'p 
thanh nic cc ti chüng tÔi thii nhmg nAm 1959 - 1960. Di th nay: cal 

qu nh4t 0i'a con ngith/ i Cuc sang và Dan/i dy' sing, h6! vi dÔ ngithi chi 
sô'ng Co mt Ian. .Pliâi sdng sao cho khOi xOt xa, an hr vi nhi?ng näm tháng 

dä Sting hOài, s6ngphi .dkhó! hó'thçn vi izhi?ng vic lam ty tIn, d&n hen, hi 

mçi ngwOi khinh hi, dé den khi n/zám mat XUOI tay, ta CO the ty' hào rang: Tat 

cá ci ta. tat. cá thc ta, ta dd.hièn d4ng cho s nghip cao dçp nhdt trên &I 

s' nghip ddu tranh v2dócLp, t do ciaTd quóc, vi si.c fru&ng ton cia Dan 

tQc, srve yang cua Giong no va hgnaphuc cuciNhan dan! 

TOi xin trdn trQng cam oi'i! 
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