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ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC:
NHÌN LẠI 10 NĂM QUA; ĐỊNH RA PHƯƠNG HƯỚNG,
NHIỆM VỤ CHO THỜI GIAN TỚI
(Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
ngày 30 tháng 6 năm 2022)
----Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam,
Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012 - 2022 và định hướng
hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn
về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch,
vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao niềm tin của
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; được cán bộ, đảng viên và nhân
dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng. Sự có mặt đông đủ của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh
đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu
dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước (nhiều tỉnh, thành phố
kết nối đến cấp huyện, xã) đã thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần nghiêm
túc và quyết tâm cao của toàn Đảng ta trong việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng về vấn đề này, cũng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khoá
XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh toàn diện.
Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệt liệt hoan nghênh,
chào mừng và cảm ơn các đồng chí đã tham dự Hội nghị đông đủ và đóng góp
nhiều ý kiến rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc, mang đến cho Hội nghị một
tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao. Tôi cũng xin gửi
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đến các vị đại biểu và các đồng chí có mặt ở các điểm cầu lời chào thân ái, lời
thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Hội nghị của chúng ta đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trình bày tóm tắt Báo cáo
của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và ý kiến phát biểu
của một số đại biểu. Tất cả các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao
với nội dung Báo cáo, đồng thời bổ sung, phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề;
nêu thêm một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ,
giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
trong thời gian tới. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin phát biểu một số ý kiến có
tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ, nhấn mạnh
thêm một số vấn đề để chúng ta cùng thống nhất cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực
hiện trong thời gian tới. Tôi xin nói hai vấn đề:
- Nhìn lại công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012
- 2022.
- Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
I- Nhìn lại công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn
2012 - 2022
Như chúng ta đều biết, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình
mới và với mong muốn, quyết tâm tạo bước chuyển mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn
nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương
5 khoá XI (tháng 5/2012) đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí
thư làm Trưởng Ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng
trên phạm vi cả nước. Thực hiện chủ trương này, ngày 01/02/2013, Ban Chỉ đạo
đã chính thức được thành lập và bắt đầu triển khai các hoạt động, với thành
phần gồm những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan có liên quan của Đảng
và Nhà nước.
Qua Báo cáo tổng kết và nghe các ý kiến phát biểu; qua kết quả cụ thể
trong thực tế, và qua điều tra dư luận xã hội, sự đánh giá của các tổ chức quốc
tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng: Phát huy kết quả và rút
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kinh nghiệm về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong các giai
đoạn trước, trong 10 năm gần đây, với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (trực thuộc Bộ Chính trị) đến nay, công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo
quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều
kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích
cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự "đã trở thành phong trào,
xu thế không thể đảo ngược", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình,
ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước
đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị,
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân
dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban
Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến của người
dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng; khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực xấu,
thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười. Đó là thành công lớn trong công tác
phòng, chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua. Nổi bật là ở 5 điểm
sau:
1. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện
một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo bước đột phá trong công
tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh
thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không
chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào".
- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà
nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm; siết chặt
kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
Cấp uỷ đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động, tăng cường chỉ đạo,
tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm;
xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao và cán
bộ trong lực lượng vũ trang; làm một cách nghiêm minh từ trên xuống dưới,
có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho kỷ
luật hành chính và cho công tác thanh tra, điều tra, xử lý hình sự theo pháp
luật. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần kiên quyết,
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mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp uỷ cấp huyện và cơ sở;
xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan
đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Trong giai đoạn 2012 - 2022,
cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn
167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham
nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Uỷ
viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; 29 Uỷ viên Trung ương,
nguyên Uỷ viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc
diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khoá XI và bằng
gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khoá XII), trong đó có 8
Uỷ viên Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng. Đây
là một bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.
Các ngành Thanh tra, Kiểm toán có nhiều cố gắng, công tâm, khách
quan, làm rõ các sai phạm; đã xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước. Nhất là đã tập trung vào
các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm
và công khai các sai phạm liên quan đến nhiều dự án gây thất thoát, thua lỗ
lớn, dư luận xã hội quan tâm(1). Từ năm 2012 đến nay, qua công tác thanh tra,
kiểm toán, đã xử lý, thu hồi được hơn 975 nghìn tỉ đồng, gần 76 nghìn ha đất;
xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân; chuyển cho cơ quan điều tra, xử
lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu phạm tội; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ,
thay thế hơn 2.000 văn bản, trong đó có nhiều văn bản quy phạm pháp luật
không còn phù hợp.
- Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được
tiến hành một cách kiên trì, kiên quyết, không khoan nhượng, không nương
nhẹ, không làm oan, sai; không bỏ lọt tội phạm; rất nghiêm minh, nhưng cũng
rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình; hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận
thức rõ sai phạm của mình và tâm phục, khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải,
xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân; có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe,
giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ,
đánh giá cao; tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.
Đã xử lý dứt điểm nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cả những
Như vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG; việc cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn; các dự án, gói thầu liên
quan đến Đinh Ngọc Hệ; Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II; Dự án đầu tư cải tạo, mở
rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2,...
(1)
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vụ tồn đọng, kéo dài từ nhiều năm trước(2), với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý
hình sự, kể cả Uỷ viên Bộ Chính trị, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Trong 10 năm qua, các
cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm gần
16.000 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế với hơn 30.300 bị cáo. Riêng Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi,
chỉ đạo gần 1.000 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ(3); trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ
đạo 313 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã
hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 120 vụ án, 1.083 bị cáo, trong đó có 37
cán bộ diện Trung ương quản lý, bị xử lý hình sự (1 Uỷ viên Bộ Chính trị, 10
Uỷ viên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 6 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng,
13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang...).
Kết quả phát hiện, điều tra và xử lý tham nhũng trong thời gian qua càng
chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm: "Nói
đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai,
và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào". Tôi đã
nhiều lần nói rằng: Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai
phạm, là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng; nhưng
vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp
luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và
ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài
người để cứu muôn người; và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn
nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: "Cắt bỏ một vài cành cây
sâu mọt để cứu cả cái cây".
Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu
hồi tài sản tham nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực; việc kê biên, thu
giữ tài sản trong nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đạt khá cao; tỉ
lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
tăng lên rõ rệt (Nếu như năm 2013, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai
Điển hình là: (1) Vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. (2) Vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm. (3) Vụ án Vũ
Việt Hùng và đồng phạm. (4) Vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm. (5) Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm.
(6) Vụ án Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm. (7) Vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm. (8) Vụ án Phạm Công Danh
và đồng phạm. (9) Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. (10) Vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm. (11) Vụ án
Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. (12) Vụ án Trần Phương Bình. (13) Vụ án Phan Văn Anh Vũ. (14) Vụ án Đinh
Ngọc Hệ. (15) Vụ án Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. (16) Vụ án Hứa Thị Phấn. (17) Vụ án xảy ra tại Tổng
Công ty Viễn thông Mobifone. (18) Vụ án xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân…; và mới đây là vụ
Việt Á, Cục Lãnh sự; FLC, Tân Hoàng Minh,
(3)
Gồm: Cấp độ Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là 180 vụ án, 133 vụ việc; cấp độ Ban Nội chính Trung ương theo dõi,
đôn đốc là 31 vụ án, 5 vụ việc; cấp độ tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng bộ, ngành chỉ đạo xử lý là hơn 600 vụ án,
vụ việc.
(2)
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đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, thì giai đoạn 2012 - 2022, bình quân đạt
tỉ lệ 34,7%). Công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa
phương, cơ sở cũng được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng "trên
nóng, dưới lạnh"; nhiều địa phương, bộ, ngành đã chú ý ngăn chặn, xử lý tệ
"tham nhũng vặt".
2. Đi đôi với việc tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng,
công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được chú trọng đẩy mạnh, từng bước
hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể", "không dám", "không
muốn", "không cần" tham nhũng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tham
mưu, giúp việc của Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, quy
định mới, mạnh mẽ, ngày càng quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị, hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực. Nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện
nghiêm túc, đi vào cuộc sống; khắc phục được một bước những sơ hở, bất cập
trước đây làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng4. Có thể khẳng định, cho đến
nay, các chủ trương, quy định của Đảng, các văn bản pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực của chúng ta cơ bản đã tương đối đầy đủ; cái cần nhất lúc
này là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện.
Vừa qua chúng ta đã làm tốt, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và phải làm
tốt hơn nữa trong thời gian tới.
3. Công tác cán bộ, cải cách hành chính bảo đảm tính công khai, minh
bạch; xác định rõ trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng đã được
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt và đạt kết quả tốt.
Công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ,
công tâm, khách quan, công khai, minh bạch hơn; đúng nguyên tắc, đúng quy
trình, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Nhiều quy định được ban hành
đồng bộ, khả thi, đã giải quyết được không ít vấn đề tồn tại trước đây trong
công tác cán bộ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, "thân
quen", "cánh hẩu", "lợi ích nhóm" đã giảm hẳn.
Từ năm 2012 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành hơn
250 văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng; Quốc hội ban hành hơn 300 luật, pháp lệnh,
nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 2.600 nghị định, quyết định, chỉ thị; cấp uỷ, tổ chức đảng
trực thuộc Trung ương ban hành hơn 45.000 văn bản; các bộ, ngành, địa phương ban hành gần 100.000 văn bản để cụ thể
hoá, hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(4)
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Việc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII mới đây ban hành và chỉ đạo triển
khai thực hiện Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá" trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không
được làm là chủ trương rất đúng và cũng là một bài học kinh nghiệm quý trong
công tác cán bộ của chúng ta.
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện nhiệm
vụ cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng
ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải đáp, phản hồi những
ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và đối thoại với các tầng lớp nhân
dân cũng được quan tâm. Tăng cường việc kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển
đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm người đứng đầu; thanh toán không dùng
tiền mặt; sửa đổi, ban hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; cải cách chính sách
tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức,...
cũng đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
4. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham
nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân
cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt hơn. Hoạt động thông
tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; nhận
thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên. Việc công khai kết quả
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế;
chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận quan tâm,
cũng đã góp phần định hướng tốt dư luận xã hội và thể hiện sự công khai, minh
bạch trong xử lý tham nhũng. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực vào
cuộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong phòng,
chống tham nhũng; vừa tuyên truyền, vừa tích cực đấu tranh phản bác những
luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, thù địch về công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám
sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không chỉ giám sát thường
xuyên tại các kỳ họp, mà tần suất giám sát chuyên đề về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực cũng được tăng lên. Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm giám
sát nhiều hơn đối với công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Mặt
trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát các lĩnh
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vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; giám
sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; yêu cầu
cơ quan có thẩm quyền xử lý các thông tin do báo chí nêu về tiêu cực, tham
nhũng; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch, vững mạnh.
5. Chú trọng việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng làm công tác phòng,
chống tham nhũng; tích cực hợp tác quốc tế và từng bước mở rộng nội dung,
phạm vi hoạt động phòng, chống tham nhũng. Thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 khoá XIII mới đây, ở một số địa phương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được thành lập và nhanh chóng đi vào
hoạt động, đạt được những kết quả bước đầu. Chức năng, nhiệm vụ, Quy chế
làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng đã
được sửa đổi, bổ sung, với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt
động. Phạm vi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương mới đây
đã được mở rộng, bao gồm cả "tiêu cực" cho phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ, phạm vi hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trước đây chỉ nói "chống tham nhũng,
lãng phí"; điều đó không sai; nhưng dẫu sao lãng phí cũng chỉ là một việc cụ
thể; còn tiêu cực có nội dung và phạm vi rộng hơn, căn cốt hơn, nhất là sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây mới là cái gốc, cái nguy
hiểm nhất, dẫn đến tham nhũng, hư hỏng; không chỉ làm mất tiền, mất của, mà
còn mất người, thậm chí mất cả chế độ. Ban Chỉ đạo Trung ương đã lựa chọn
khâu yếu, việc khó để tập trung chỉ đạo khắc phục; làm việc rất nghiêm túc,
trách nhiệm, bài bản, nền nếp, có sự phối hợp rất nhịp nhàng, chặt chẽ, quyết
tâm cao và hiệu quả ngày càng tốt; thực sự là "tổng chỉ huy", là "nhạc trưởng"
của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng
đã, đang và sẽ triển khai hoạt động theo hướng này. Ban Nội chính Trung ương
và ban nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ được tái lập đã bước đầu có nhiều nỗ
lực, cố gắng, nâng cao hiệu quả tham mưu về công tác phòng, chống tham
nhũng. Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng - đã chủ động, sâu sát, kiên quyết,
kiên trì, có bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ
đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công
tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng đặc
biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác
phòng, chống tham nhũng cũng được chú trọng, tăng cường, nhất là sự phối
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hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, nội chính của Đảng với cơ quan thanh
tra, kiểm toán, điều tra; giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán với cơ quan điều tra;
giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, địa phương và các bộ, ngành
chức năng ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn (hầu như không còn tình
trạng "quyền anh, quyền tôi", "cua cậy càng, cá cậy vây" như trước). Hợp tác
quốc tế về phòng, chống tham nhũng cũng đã được tăng cường; hoạt động
phòng, chống tham nhũng cũng từng bước được mở rộng ra cả khu vực ngoài
nhà nước (Vụ án "Việt Á" vừa làm gần đây là một ví dụ điển hình).
Thưa các đồng chí,
Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, Trung ương Đảng
đến nay, nhất là sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mặc
dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí và tinh
thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng
cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có
vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Không phải như một số ý kiến cho rằng,
nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm "nhụt chí", "chùn bước" những
người dám nghĩ, dám làm, làm "chậm" sự phát triển đất nước; mà hoàn toàn
ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng,
an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân
dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là "đấu
đá nội bộ", "phe cánh". Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây
dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước chỉ làm "chùn bước" những
ai có động cơ không trong sáng, đã trót "nhúng chàm" và những người không
nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và
kinh nghiệm.
Qua tổng kết, chúng ta có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được thực hiện một cách
mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả như thời gian gần đây; để
lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường
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niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vậy một
câu hỏi được đặt ra là vì sao lại có được những kết quả đó? Trong Báo cáo đã
nêu khá rõ, cụ thể. Tôi xin nhấn mạnh mấy nguyên nhân cơ bản, đó là: (1)
Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, với nhiều quyết sách đúng
đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc
hội, Chính phủ, trực tiếp nhất là của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng; sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh
đạo Đảng và Nhà nước, của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp. (2)
Sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các cơ quan tham mưu và cấp uỷ, tổ chức
đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là sự nỗ lực rất cao của các cơ quan,
đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tiến hành tố
tụng Trung ương và địa phương. (3) Sự cộng hưởng của những kết quả tích
cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. (4)
Sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự
đồng lòng, ủng hộ, khích lệ của nhân dân; sự chủ động vào cuộc rất tích cực
của các cơ quan thông tấn, báo chí, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh rằng, chúng ta đã phát
huy được vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, như lời căn dặn của Bác
Hồ: Phải "động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần
chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia mới chắc chắn thành
công!".
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng
thắn thừa nhận rằng: Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn
chế, tồn tại như trong Báo cáo đã nêu. Đó là: Một số bộ, ban, ngành, địa phương
chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. Việc phát hiện, xử lý
tham nhũng vẫn còn hạn chế; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn
thấp; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan,
đơn vị còn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành
chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên một
số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh
vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong
những "kẻ thù hung ác", nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.
Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số
cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
chưa nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc tính chất nghiêm trọng của tình hình
tham nhũng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý; chưa thực
sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm; thiếu bản lĩnh, dĩ hoà vi quý,
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nể nang, né tránh, thậm chí còn bao che cho người vi phạm. Một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo,
quản lý, cán bộ cấp cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân,
thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cơ chế kiểm soát
quyền lực, công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có
chức vụ, quyền hạn chưa được quan tâm đúng mức; luật pháp, cơ chế, chính sách
còn nhiều kẽ hở, dễ để bị lợi dụng; việc thực thi pháp luật nói chung và các
quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nói riêng ở một số
cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm. Tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền
hạn, phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng,
chống tham nhũng vẫn còn hạn chế, bất cập; năng lực, trình độ của một bộ
phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; thậm chí có trường hợp còn sa
vào suy thoái, mắc vào tiêu cực, tay đã nhúng chàm, không dám đấu tranh hoặc
tiếp tục tiếp tay cho tham nhũng.
Thưa các đồng chí,
Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời
gian qua, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý, có giá trị cả về mặt lý luận
và thực tiễn. Tôi xin mạnh dạn thử gợi mở, nêu ra một cách khái quát mấy vấn
đề cốt yếu sau đây:
(1) Trước hết, cần phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa,
tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để
từ đó có quyết tâm chính trị rất cao, biện pháp rất trúng và phải đặt dưới sự
lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, thống nhất của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên
là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính
trị; Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Phải
biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi
với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu cấp
uỷ, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.
Tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ, do người có chức, có quyền thực
hiện. Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân
mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; liên quan
đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có
thái độ thật kiên quyết, không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ
thể, hiệu quả. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai
phạm về tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Người
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được giao chức vụ, quyền hạn phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thường
xuyên tự soi, tự sửa; đồng thời phải tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu
quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Mọi quyền lực
đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền lực phải được ràng buộc
bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao
trách nhiệm càng lớn; bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều
phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. Nói phải "nhốt" quyền lực vào
trong "lồng" cơ chế là với ý nghĩa như vậy.
2) Phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm", tức là chống
những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt,
ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất,...
do người khác "biếu xén", "cho, tặng", hối lộ,... với động cơ không trong sáng.
Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền. Vì vậy, đây là nhiệm
vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta
phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ",
"không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ
các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; với
những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải
xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham
nhũng"; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng";
và một cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng". Tham nhũng là "khuyết
tật bẩm sinh" của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong
của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xoá
ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Do vậy, trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng không thể chủ quan, nóng vội, thoả mãn; không
được né tránh, cầm chừng; trái lại, phải rất kiên trì, không "ngừng", không
"nghỉ"; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo
dục, quản lý, ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra tham nhũng, vừa phải cảnh
giác, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử
xấu lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng để kích động, chia rẽ, chống
phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
3) Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát
hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng; trong đó,
phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là đột phá, quan
trọng. Để chủ động, tích cực phòng ngừa, cần phải tập trung xây dựng, hoàn
thiện thể chế, chính sách về kinh tế - xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ
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nghĩa, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
toàn diện.
Trong phát hiện, xử lý, phải quán triệt nguyên tắc: Có vụ việc thì phải
xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý cả hành
vi tham nhũng và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng; can thiệp, cản
trở việc chống tham nhũng. Có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố, điều tra; kết
luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; vụ việc chưa
đến mức xử lý hình sự thì xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà
nước, đoàn thể. Phải tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính
của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng thực hiện trước,
tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý
hình sự. Việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp
giữa trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người
dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.
4) Phải gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; huy động sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cơ quan và đại biểu
dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; của nhân dân, cơ quan
truyền thông và báo chí, doanh nghiệp, doanh nhân trong phòng, chống tham
nhũng. Phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân là
gốc"; dựa vào dân, lắng nghe dân, lắng nghe dư luận để chọn lọc, tiếp thu cái
đúng, nhưng không đơn giản "theo đuôi", chạy theo dư luận. Triển khai có hiệu
quả hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước; tăng
cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
5) Kiểm soát cho được việc thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm sự
lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp
thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ
đạo phải thực sự là trung tâm chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động, là chỗ dựa
vững chắc để các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng thực thi nhiệm
vụ được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng phải có
bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; phải trung thực, liêm chính, "chí
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công vô tư", thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng và Nhà nước trong
đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kiểm soát quyền lực và thực hành liêm
chính trước hết phải được tiến hành có hiệu quả trong các cơ quan này, phải
chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham
nhũng.
6) Các giải pháp phòng, chống tham nhũng phải phù hợp với bối cảnh
yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam và truyền thống văn hoá của Dân tộc; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm
của nước ngoài. Đồng thời, phải xây dựng được văn hoá công vụ của mỗi
ngành, cơ quan, đơn vị. Văn hoá công vụ sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách
nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Trong từng giai đoạn khác
nhau, phải xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột
phá, phù hợp với tình hình của đất nước, của địa phương để tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
II- Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Thưa các đồng chí,
Trong thời gian tới, với mục tiêu tổng quát là "Nâng cao năng lực lãnh
đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa…; xây dựng
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn
đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa"; Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định và bổ sung
một số định hướng lớn cho công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới là:
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với
quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa
tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời
những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham
nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm,
không có ngoại lệ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và
của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức,
hành chính, kinh tế, hình sự.
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền,
tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng
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viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là sự gương
mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa
phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết; xây dựng văn hoá tiết
kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức.
Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về kinh tế - xã hội; về kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực; trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp
uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính
liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án
tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời xử lý,
thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy,
cán bộ, bảo đảm thật sự liêm chính, trong sạch; nâng cao năng lực, hiệu quả
hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và
các cơ quan tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. 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. Phát
huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông,
báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ...
Quán triệt mục tiêu và những định hướng lớn nêu trên, trong những năm
tới, chúng ta, trước hết là Ban Chỉ đạo Trung ương, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
và các cơ quan nội chính Trung ương cũng như địa phương, cần tiếp tục phát
huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa những kết quả, thành tích to lớn và những bài
học kinh nghiệm quý báu của 10 năm qua; nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên
con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong
giai đoạn phát triển mới.
Với tinh thần đó, Hội nghị của chúng ta đã đồng tình, thống nhất cao về
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo cáo
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đã nêu, cũng như ý kiến phát biểu tham luận đầy trách nhiệm và tâm huyết của
các đại biểu. Tôi chỉ nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề sau:
Một là, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác
giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu
cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đây là nhiệm vụ không mới, nhưng rất quan trọng. Bởi tuyên truyền,
giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, tinh
thần, ý thức, đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hoá, biến chất. Phải quán
triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải
pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực,... tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý
chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương
mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.
Phải kiên trì giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
về đức tính liêm khiết, chính trực; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham
nhũng, tiêu cực. Mọi cán bộ, đảng viên phải ghi nhớ sâu sắc lời căn dặn của
Bác Hồ rằng: Đảng ta là đảng cầm quyền; Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa
là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Đảng phải luôn luôn dựa vào
Dân, lắng nghe Dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; việc gì có lợi cho Dân thì
phải hết sức làm và làm cho bằng được; ngược lại, việc gì có hại cho Dân thì
phải hết sức tránh. Việc gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản
đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm.
Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh
dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Cha ông ta đã dạy: "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài;
có tài mà cậy chi tài; chữ "Tài" liền với chữ "Tai" một vần!". Tránh tình trạng:
"Chân mình còn lấm bê bê, Lại cầm bó đuốc đi rê chân người"; "Thượng bất
chính thì hạ tắc loạn!"; "Cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi
hỗn hào!".
Phải tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông
tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Chú trọng thông
tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin
một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang.
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Bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng
cảm đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời kiên quyết vạch trần, phê phán,
bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước ta; xử lý nghiêm việc đưa tin
sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu.
Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp
thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không
thể tham nhũng, tiêu cực".
Thể chế nói chung, thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói
riêng, cùng với chuẩn mực đạo đức trên các lĩnh vực và cơ chế kiểm soát quyền
lực là yếu tố cơ bản, nền tảng, có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham
nhũng, tiêu cực. Phải xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng, các nguyên tắc
và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng
đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây
dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế sự tác động
tiêu cực của "nhóm lợi ích", "sân sau", "tư duy nhiệm kỳ"; ngăn chặn nguy cơ
nẩy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, luật pháp.
Khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải
trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Quy định rõ trách nhiệm của
người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; và bảo
vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích
và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Ba là, 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 sớm, xử lý nghiêm các vụ
việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt"; nâng cao
hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành
thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào
các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực,
về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển
hoá" trong nội bộ. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
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Bởi vì hai mặt này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Phải kịp thời phát hiện, giải
quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ
tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm đều phải bị xử lý
kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai.
Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi
tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chú trọng phát hiện, xử
lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới; không có vùng cấm, không có ngoại lệ;
không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Tạo
chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng,
tiêu cực ở địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh,
nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
trong giải quyết công việc.
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chú trọng truy tìm, kịp
thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng
ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét
xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi
thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Bốn là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công
khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Cùng với "nhốt" quyền lực vào trong "lồng" cơ chế, thể chế, công khai,
minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực,
bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị "tha hoá". Vì vậy, phải
tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch,
trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các biện
pháp bảo đảm để công dân thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin theo quy
định của pháp luật. Phát huy vai trò giám sát việc thực thi quyền lực thông qua
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm toán của Nhà nước; giám
sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, của cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên, của nhân dân và xã hội.
Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả
hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng,
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tiêu cực, trước hết là các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ
Trung ương đến địa phương.
Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định để ngăn ngừa có hiệu quả
sự tác động tiêu cực, không lành mạnh vào hoạt động của các cơ quan này. Đặc
biệt, phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ
sức ép không trong sáng nào của tổ chức, cá nhân; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc
nào của những kẻ phạm tội. Có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho
đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nỗ lực phấn
đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Tôi đã nhiều lần nói: Phải phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay trong các cơ quan phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực!
Thưa các đồng chí,
Từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, chúng ta
tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới
sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt hiệu quả cao
hơn nữa. Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi; góp phần
xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của
nhân dân. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Nhận thức phải chín; tư
tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn, và phương pháp phải đúng; góp phần
từng bước làm chuyển biến tình hình, thực sự có kết quả rõ ràng, cụ thể.
Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xin gửi tới
các đồng chí lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Mong tất cả các đồng chí, những
cán bộ "rường cột" của Đảng và Nhà nước, những "Bao Công" của thời đại
ngày nay, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước Đảng, trước
nhân dân và đất nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là
tập trung chỉ đạo cụ thể hoá, thể chế hoá, hiện thực hoá các nhiệm vụ phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp
với tình hình, đặc điểm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp
phần đắc lực vào việc củng cố, xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống, được
nhân dân tin yêu, mến phục; lãnh đạo và tổ chức thành công sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.
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Thưa các đồng chí,
Chẳng mấy khi được dự một Hội nghị có quy mô lớn với nội dung rất
quan trọng và có ý nghĩa về nhiều mặt như thế này; lại được gặp mặt thân mật
và trang trọng với hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp từ
Trung ương đến cơ sở trong cả nước, tôi rất vinh dự, xúc động và muốn giãi
bầy một đôi điều có tính chất tâm sự, tâm tình thêm bằng cách nhắc lại một
câu nói đầy ấn tượng và rất sâu sắc của nhân vật Pa-ven Coóc-xa-ghin - nhân
vật chính trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn nổi tiếng Liên Xô
Ni-cô-lai Ốt-xtơ-rốp-xky - một cuốn sách "gối đầu giường" của lớp thanh niên
cỡ tuổi chúng tôi thời những năm 1959 - 1960. Đại ý thế này: Cái quý nhất của
con người là Cuộc sống và Danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một
lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài,
sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn, bị mọi người
khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta,
tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp
đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của Dân tộc, sự vẻ
vang của Giống nòi và hạnh phúc của Nhân dân!
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

________________________
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