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THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai
và kiểm soát việc kê khai tài sản
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính
quyền, công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức trong tỉnh thuộc diện phải kê khai đã đạt được những kết quả bước đầu,
từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản còn mang tính hình
thức; việc công khai bản kê khai tài sản chưa được thực hiện nghiêm túc; các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chưa chủ động tiến hành xác minh
tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công
tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai tài sản chưa thường
xuyên.
Để tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài
sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1- Tổ chức quán triệt sâu rộng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Luật Phòng,
chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về kê khai, minh bạch tài sản.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê
khai tài sản. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm,
quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản nhằm nâng cao và
thống nhất nhận thức trong đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể
về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai
tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường quán triệt cán bộ,
công chức, viên chức, đảng viên nâng cao ý thức tự giác, trung thực trong kê khai
tài sản. Xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh
giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.
2- Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm
túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Nâng
cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, chỉ đạo việc kê khai, công
khai, quản lý bản kê khai tài sản; chủ động kiểm tra tính chính xác của việc kê
khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai
tài sản.
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Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo
quy định của pháp luật phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, chịu trách
nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và phải giải trình trung thực,
kịp thời về các nội dung kê khai khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và
người có thẩm quyền.
Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong chỉ đạo tổ chức việc kê khai,
công khai bản kê khai tài sản. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản
của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức
công khai bản kê khai của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. Hình thức, thời
điểm, phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức
khác thuộc diện phải kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng.
3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng
hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai và kiểm soát việc
kê khai tài sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy
định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.
4- Ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy và thanh tra nhà nước các cấp tổ
chức thực hiện tốt công tác xác minh tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ, công
chức, viên chức khi có một trong những căn cứ cần xác minh tài sản theo quy
định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng tăng
cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy
định của Đảng và Nhà nước về kê khai, công khai tài sản.
6- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Thông tri này và
định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thông tri được phổ biến đến chi bộ đảng.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng, T26,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Các ban đảng Tỉnh uỷ,
đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Đình Thu

