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V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn  

số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung 

về công tác phòng, chống tiêu cực 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2022 

 

 

  Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

    - Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

    - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

    - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

    - Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

      chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 

 
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về 

công tác phòng, chống tiêu cực (viết tắt là Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW - đã sao 

gửi đến các cơ quan, đơn vị), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 

đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về nội dung Hướng dẫn số 

25-HD/BCĐTW; đưa vào Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt Chi bộ về nội dung 

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, nhất là về đối tượng, nội dung chỉ đạo công tác 

phòng, chống tiêu cực và các hành vi cần chỉ đạo phòng, chống. 

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức; chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mà Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW chưa bao 

quát hết thì căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo xử 

lý; nếu vẫn chưa xử lý được thì báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy). 

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW chủ động tham 

mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tiêu 

cực trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, tham mưu đưa các vụ án, vụ việc tiêu 
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cực vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ 

đạo, nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết; tham mưu thực hiện 

tốt công tác phối hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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