
THÔNG BÁO  

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

(Kèm theo Công văn số 1949-CV/BNCTW, ngày 12/4/2022 của Ban Nội 

chính Trung ương) 

----- 

Ngày 06/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 

10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Kết luận 10), Bộ 

Chính trị kết luận như sau:  

1. Năm năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, 

triển khai thực hiện Kết luận 10, tạo bước tiến rõ nét, đột phá trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức 

đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí được nâng lên; từng bước hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham 

nhũng; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt; tham 

nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Những thành quả quan trọng đạt 

được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin 

của nhân dân đối với Đảng và chế độ. 

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận 10 thực 

hiện vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây 

dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí chưa được quan tâm 

đúng mức. Cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, 

bất cập, chưa ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, lãng phí. Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí còn nhiều hạn chế, lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong 

xã hội còn rất nghiêm trọng. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn kịp thời. Vẫn 

còn xảy ra những vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, có tổ chức, rất tinh vi, 

phức tạp gây bức xúc trong dư luận. 

2. Để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy 

lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị 

yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển 
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khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 10; gắn bó 

chặt chẽ phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo 

dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu 

cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Cán bộ, đảng 

viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chấp hành, thực hiện nghiêm 

các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng 

liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu 

cực. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu hơn quần 

chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao 

càng phải gương mẫu. 

2.2. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các 

lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm người 

đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; 

các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế 

bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham 

nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện chế độ thanh toán không 

dùng tiền mặt. Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử 

dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán,…; sửa đổi, bổ sung Luật 

Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn, 

Luật Tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp đến phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy 

mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm 

minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, giám sát, 

thanh tra, kiểm toán ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan 

tâm, bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm 

ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, 
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thi hành án. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án 

tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất 

là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Tiếp 

tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham 

nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, vòi 

vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.  

2.4. Tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn, tài 

sản nhà nước ở các doanh nghiệp; đầu tư công, dịch vụ công,... Khẩn trương 

rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

các định mức, đơn giá xây dựng và các lĩnh vực khác phù hợp với thực tiễn; 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học - công 

nghệ, cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ 

công, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà 

nước; xử lý dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại các dự án chậm tiến độ, 

doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả. 

2.5. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế giám sát của 

cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  

Từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực 

ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng; cụ thể hóa và thực thi Công ước quốc tế về chống tham 

nhũng theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện và pháp luật của Việt Nam. 

2.6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, 

bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc 

thù của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm 

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan 

này. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái 

đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, 

nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm phổ biến, 

quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này.  


