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TỈNH UỶ LẠNG SƠN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số        - HD/BTGTU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

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

 

HƯỚNG DẪN 
tuyên truyền 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  

----------  

 

Thực hiện Công văn số 850 -CV/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về 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, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy hướng dẫn truyên truyền thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

hoạt động tuyên truyền 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. 

2. Thông qua tuyên truyền Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng 

tâm, trọng điểm; nội dung thông tin phải cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hình thức tuyên truyền cần đa 

dạng, phù hợp với các cấp, các đối tượng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị 

trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các nội dung chỉ 

đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác lãnh đạo của các 

cấp ủy đảng đối với việc triển khai quán triệt 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. 

2. Tuyên truyền, đấu tranh, phê phán các hành vi tiêu cực cần tập trung 

chỉ đạo phòng, chống như: 
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2.1. Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện 

không đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

2.2. Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các nguyên tắc tổ 

chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và 

phê bình; đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không 

đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu 

giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; 

thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, 

mất dân chủ, dân chủ hình thức, không tôn trọng ý kiến của tập thể; không 

chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác;... 

2.3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương 

theo quy định của Đảng.  

2.4. Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, 

công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc 

viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những 

việc chưa được phép công bố; tàng trữ, phát tán hoặc xúi giục người khác tàng 

trữ, phát tán thông tin, tài liệu trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án, vụ 

việc tham nhũng, tiêu cực hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa 

án ra phán quyết; đả kích, vu cáo, xúc phạm đối với tổ chức, cá nhân, kích động 

bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2.5. “Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi, nhất là hành vi lạm quyền, lộng 

quyền, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá 

nhân; chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể; chạy 

theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia 

đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, 

cộng đồng và đất nước; cấu kết với doanh nghiệp, đối tượng khác để trục lợi. 

2.6. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc 

tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. 

2.7. Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái 

với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có 

nhiều sơ hở, bị lợi dụng gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, cá nhân; “lợi ích 

nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” trong xây dựng chính sách, pháp luật. 

2.8. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng 

mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực; không báo cáo, phản ánh, không xử lý các 
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hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực 

tiếp quản lý. 

2.9. Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng, ngân hàng, y tế, bảo hiểm, đấu 

thầu, đấu giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, sử dụng nhà, 

đất, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước,... Không 

thực hành tiết kiệm để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài 

chính, tài sản công. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản của tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ trái quy định. 

2.10. Tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, 

người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định có lợi riêng cho bản thân, gia đình 

hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. 

2.11. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng 

tạo vì lợi ích chung để thực hiện hành vi hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu 

cực. Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo 

tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

2.12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác 

động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển 

dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen 

thưởng, kỷ luật, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, 

chính sách cán bộ trái quy định. 

2.13. Can thiệp, tác động hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi 

dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi 

vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp. 

2.14. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, 

hình phạt cho người khác. 

2.15. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; giải trình không trung 

thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; tẩu tán, che dấu tài sản có được do 

tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ đạo và tổ chức thu hồi hoặc cản trở hoạt động 

thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. 

2.16. Nhập quốc tịch nước ngoài; dùng giấy tờ giả, không hợp pháp, khai 

báo gian dối về quốc tịch. 
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2.17. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, 

đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, 

mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.  

2.18. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia 

đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, luân chuyển, 

chuyển công tác,...) một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức 

xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi 

hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.  

3.  Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết 

quả, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW; 

việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai 

thực hiện tốt các nội dung của Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của các cấp, các ngành, cơ 

quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như: 

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trên hệ 

thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; các website, 

trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố; 

trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...),  tuyên truyền 

thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các nội dung Hướng 

dẫn số 25-HD/BCĐTW, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự 

đồng thuận trong Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin chính xác, có 

sức hấp dẫn. 

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình 

triển khai công tác tuyên truyền; kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư 

tưởng, dư luận xã hội trái chiều; qua đó tham mưu giúp cấp ủy xử lý và giải 

quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. 

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Chỉ đạo 

triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung của Hướng dẫn số 25-
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HD/BCĐTW trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình 

thức phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự 

đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các nội dung của 

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW. 

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí  

tăng cường tin, bài, tuyên truyền đúng định hướng các nội dung của Hướng dẫn 

số 25-HD/BCĐTW. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm 

trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc các nội 

dung của Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW.  

4. Các cơ quan báo chí: Tăng cường thời lượng tin, bài, thông tin tuyên 

truyền kịp thời, đúng định hướng về các nội dung Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW; chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần định 

hướng tư tưởng, ổn định dư luận xã hội. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ (b/c),  

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

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Ban TG, TH các HU, ThU, ĐU trực thuộc, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú, 

- Các đồng chí thành viên BCĐ  (theo Quyết định 

số 861-QĐ/TU, ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy), 

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng Tuyên truyền, 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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