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ĨTỊXỊ7— Kêl luậiiịCủa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết công tác nội chính,
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chống tham nhũng và cải cách tữ pháp 6 tháng đầu năm 2017
— ------------

uín N(!Ìiy„«Ì7_£.^QC-

luyến:

rahồsơ*__ ™.
Ngảy 18/7/2017, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội
--------------- nghị sơ' kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6
tháng đầu năm 2017. Tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND,
ƯBND; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ Công
tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; các
đồng chí ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành,
Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
Cải cách tư pháp tỉnh; chánh văn phòng các cơ quan nội chính tỉnh, Đoàn luật
sư, Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đông
chí trưởng ban, phó trưởng ban thường trực và thư ký ban chỉ đạo kiêm nhiệm
công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng cấp huyện.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo công tác
nội chính, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và ý kiến thảo luận của các sở, ngành,
địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá và chỉ đạo như sau:

I. TÌNH HỈNH CHUNG
1. Ưu điểm
Các cơ quan khối nội chính tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp phối
hợp tốt với địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội
chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả:
công tác tổ chức cán bộ các cơ quan trong khối ổn định; kịp thời xây dựng kế
hoạch quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; triển
khai tốt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị có nhiều
chuyển biến tốt; vai trò, trách nhiệm tham mưu của các cơ quan tư pháp trong
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định pháp
luật; nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan trong khối, của cả hệ thống chính
trị đối với quá trinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quan tâm và đánh giá
đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát hiện, tố
giác tội phạm thực hiện có hiệu quả, được dư luận đồng tình; công tác thanh
tra, kiểm tra, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu
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nại, tố cáo đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo luật định; việc thi
hành án, các lỗi chủ quan và án quá hạn luật định từng bước được khắc phục;
công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các cơ quan tố
tụng thực hiện quyền điều tra, truy tố, xét xử được quan tâm chỉ đạo, chất lượng
tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên.

2. Han chế
Nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của một số cơ quan chức năng đối
với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp chưa thật
sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên; chưa triển khai hiệu quả những giải pháp
răn đe và chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện ngay trong nội bộ, đặc
biệt là việc hậu kiểm sau sai phạm; một bộ phận cán bộ có biểu hiện suy thoái
trong thi hành công vụ; việc kê khai tài sản thu nhập thực hiện chưa nghiêm,
thiếu kiểm tra, xác minh; việc thực hiện quy chế dân chủ và kỉểm tra, giám sát
chưa thường xuyên, thiếu sâu sát cấp dưới; phương pháp tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, cải cách tư pháp chưa có nhiêu đôi mới vê hình thức và
phương pháp; tình trạng khiếu nại vượt cấp, đơn nặc danh, mạo danh xảy ra
nhiều, nhưng các cơ quan chức năng chậm giải quyết.

3. Nguyên nhân
Vai trò lãnh đạo trong công tác đấu tranh, phê bình, tự phê bình và xây
dựng nội bộ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp còn
hạn chế; chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới; lợi dụng
sơ sở của pháp luật trong lãnh đạo, điều hành dẫn đến sai phạm; việc phát hiện
giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và thực hiện công tác phòng ngừa chưa hiệu
quả, nên các loại tội phạm nguy hiểm xảy ra nhiều; kiến thức, năng lực, bản lĩnh
của cán bộ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chưa đồng đều,
trong thực hiện nhiệm vụ còn sai sót.

II. VÈ HƯỚNG TỚI
1. Các cơ quan khối nội chính tỉnh phối hợp với địa phương triển khai
thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết ỉuận số 258-KL/VPTƯ ngày 27/6/2017,
về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc định kỳ với các cơ quan khối
nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện
có hiệu quả các vãn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực
nội chính, phòng, chống tham nhũng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp
chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.
2. Phối hợp chuẩn bị tốt kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15
ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “Sự ỉãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan
bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử ỉỷ các vụ án và công tác bảo vệ
Đảng ”, tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2017.
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3. Nâng cao hơn nữa việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng
trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thực hiện có hiệu
quả Quy chế phối hợp đã ký kết với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác nội
chính, phòng, chống tham nhũng.
4. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung ở địa bàn trọng điểm,
phức tạp về an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố
giác tội phạm; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc, an
ninh nông thôn, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh
đạo, chỉ đạo kịp thời, chính xác; kiên quyết kiềm chế sự gia tăng của các loại tội
phạm và tai nạn giao thông.
5. Nâng cao chất ỉượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động
tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, đảm bảo
phán quyết của tòa án phải đúng pháp ỉuật; trong đó, chú trọng đấy mạnh việc
tranh tụng tại phiên tòa theo thủ tục cải cách tư pháp. Tăng cường công tác ứng
dụng cồng nghệ thông tin và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tiên hành tô
tụng; sớm hoàn thành việc triển khai thực hiện nối mạng trực tuyến phiên tòa.
6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân (chú trọng chất lượng tuyên
truyền phải đi vào thực chất, hiệu quả).
7. Các cơ quan chức năng khối nội chính tăng cường phối hợp, hướng dẫn,
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các quy định của
Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (nhất là cấp
huyện, để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời uốn nắn,
xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót). Phối hợp với Ban Pháp chế - Hội
đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật
trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm (trong đó có tội phạm tham
nhũng); việc thi hành pháp luật của các cơ quan tư pháp và một sô lĩnh vực có
liên quan.
8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các cấp ủy, tổ chức
đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng
tâm, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng.
9. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu
quả, nhất là các vãn bản pháp luật mới ban hành, sớm phối hợp, xây dựng và
triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, làm cơ sở phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên.
10. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp tích cực, chủ động xây dựng kế
hoạch cho phù hợp và bám sát nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan trực tiếp đến
địa phương để tập trung lãnh đạo thực hiện; chú trọng đến công tác phối hợp
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giữa các thành viên và các cơ quan chuyên môn tỉnh trong triển khai, thực hiện
nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương.
Thành viên ban chỉ đạo các cấp tiếp tục bám sát chủ trương, nghị quyết, đề
cao tinh thần trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tiếp tục làm tốt
công íác phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng quy chế làm
việc của ban chỉ đạo để xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí,
phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho cấp ủy ừong lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ cải cách tư pháp.

11.
Nghiên cứa xây dựng chương trình cải cách tư pháp năm 2018, cần lưu
ý bổ sung một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 49-NQ/TW đưa vào lộ
trình hàng năm, nhất ỉà vấn đề giải quyết khó khăn liên quan đến trang bị cơ sở
vật chất cho các cơ quan tư pháp cấp huyện về trụ sở, trang, thiết bị,... (công an,
viện kiếm sát, tòa án, chi cục THADS huyện Long Mỹ chưa xây dựng trụ sở làm
việc, đang sử dụng trụ sở tạm hoặc thuê. Sớm triển khai thủ tục đầu tư Chì cục
THADS huyện Châu Thành và Phụng Hiệp).
Vãn phòng Tỉnh ủy xin thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến
các cơ quan, đơn vị có iiên quan biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhân:
- Các Đ/c Tỉnh ủy viên,
- Ban cán sự đảng, đàng đoàn,
- Các ban xây dựng đảng,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận,
các đoàn thể tỉnh,
- Ban Pháp chế “ HĐND tỉnh,
- Các huyện ủy và tương đương,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ửỵ.
D/SON/NC/2017/TBKL.
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