CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 15-9-2006

15

cơ quan “Trong sạch, vững mạnh” và cam kết “ðơn vị không có cán bộ, công chức
tham nhũng”.
4. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ
trưởng cơ quan quản lý Nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông
báo cho cơ quan thanh tra, ñiều tra, viện kiểm sát ñể xử lý theo thẩm quyền.
5. Giao cho Thanh tra huyện phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân
dân huyện và Tòa án nhân dân huyện tăng cường kiểm tra, kết luận ñơn thư tố cáo
cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, ñẩy mạnh tiến ñộ ñiều tra các vụ án hình
sự có liên quan ñến tham nhũng ñể truy tố, xét xử công khai, lưu ñộng nhằm giáo
dục, phòng ngừa chung.
6. Các cơ quan thông tin ñại chúng như: ðài truyền thanh - tiếp phát truyền
hình huyện, các Trạm Truyền thanh xã - thị trấn và Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể
thao huyện có kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, ñăng tải, ñưa
tin bài về hoạt ñộng phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, ñơn vị; ñồng thời lên
án những hành vi tiêu cực, tham nhũng nhằm tạo khí thế và hiệu quả cho công tác
ñấu tranh phòng, chống tham nhũng.
7. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chương trình này và hàng quý, 06 tháng, năm gửi báo cáo về tình hình, kết quả việc
thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua
Thanh tra huyện) ñể theo dõi, chỉ ñạo./.
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