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dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tăng cường kiểm tra,
giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức
vụ, quyền hạn ñể vụ lợi.
- Ngăn chặn, kiềm chế và từng bước ñẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ
hội, ñiều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan
Nhà nước của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt ñộng hiệu quả, ñội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức vững về trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, liêm chính, kiến tạo từ cấp
cơ sở theo chủ trương chung của Chính phủ; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông
qua việc thực hiện ñồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi
tham nhũng, tiêu cực; củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn ñịnh chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn tỉnh; tăng cường nâng cao năng lực phát hiện, xử lý
các hành vi tham nhũng, tiêu cực. ðẩy mạnh việc xử lý ngay những vụ việc tham
nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.
2. Yêu cầu:
- Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh ñốn ðảng; ngăn
chặn ñẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, ñạo ñức, lối sống, những biểu hiện
“Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phòng, chống tham nhũng phải gắn
liền với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của ñịa phương trong ñiều kiện hội nhập,
hoàn thiện môi trường kinh doanh bình ñẳng, công bằng, minh bạch, thu hút ñầu tư,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh; phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo ñảm an
sinh xã hội; củng cố hệ thống chính trị và khối ñại ñoàn kết toàn dân; tăng cường
công tác phát hiện, từng bước xóa bỏ tệ hối lộ, môi giới hối lộ, tiêu cực trong quan hệ
giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và trong giao dịch thương mại.
- Nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức xã hội về tham nhũng, về thực
hiện các chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống
tham nhũng; thúc ñẩy sự tham gia chủ ñộng của các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, ñoàn
thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực phòng, chống
tham nhũng; xây dựng văn hóa và tạo thành thói quen phòng, chống tham nhũng trong
ñời sống của cán bộ, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân.
- Nâng cao vai trò lãnh ñạo, chỉ ñạo và trách nhiệm của người ñứng ñầu; phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác
phòng, chống tham nhũng. ðảm bảo quán triệt ñầy ñủ tại ñịa phương, ñơn vị mình
phụ trách các mục tiêu, giải pháp của ðảng và Nhà nước về công tác phòng, chống

