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KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII
về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường 
xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng (gọi tắt là Nghị quyết Trung 
ương 4) đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống 
nhất, thực sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố 
niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế 
độ. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ 
hơn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đẩy mạnh tự 
phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống". Nhiều tấm 
gương điển hình, tiên tiến được nhân rộng, lan toả trong đời sống xã hội, 
đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan những cán bộ, đảng viên 
vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 
Đảng và xã hội, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Huy động 
được sức mạnh tổng họp của hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". 
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ nâng cao chất lượng 
tổ chức đảng, đảng viên mà còn góp phần rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vẫn còn hạn chế, 
khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo,
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quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, 
phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi 
với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ 
chức đảng còn hạn chế. Cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm 
ở nhiều lĩnh vực chưa có hoặc có nhưng chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp. 
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng 
viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch...

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, khuyết điểm là do một số cấp uỷ, tổ 
chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa nhận diện 
đầy đủ mức độ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" tại địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ 
động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; không thực hiện 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, 
chưa thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biển", "tự 
chuyển hoá", thậm chí còn cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật 
chất, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ1 mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện 
hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, 
đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên 
tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đổi với sự tồn vong của Đảng và 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ban Chấp hành Trung ương quyết định 
đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 
quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 
và yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1 Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan 
liêu, nguy cơ "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.
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I- MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của 
Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương 
thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; 
kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, 
chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. 
Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo 
đức, là vãn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được 
nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.7. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, 
tự phê bình và phê bình

Tăng cường đối mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận 
thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, 
học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá 
nhân; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường 
xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ 
chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cấp uỷ, thường vụ cấp uỷ, đề 
cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ, 
khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý". Kịp 
thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn 
biến", "tự chuyển hoá". Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ 
thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mỗi 
cán bộ, đảng viên; học tập và "làm theo" Bác bàng những hành động cụ thể, 
hàng ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo 
sự lan toả tích cực trong Đảng và toàn xã hội.
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Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục 
nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh phù hợp thực tiễn Việt Nam. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ sở khoa 
học vừng chắc cho việc hoạch định, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức 
trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí và nhân dân trong bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội và đánh giá sự hài lòng của người 
dân; chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận 
xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, xuất 
bản; tăng cường định hướng và đề cao sứ mệnh, trách nhiệm, nâng cao chất 
lượng hoạt động của báo chí, quản lý chặt chẽ các trang tin điện tử, nhất là 
mạng xã hội; tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, 
chia rẽ đoàn kết nội bộ. Quản lý và đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên trong việc lập và sử dụng mạng xã hội trên Internet.

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý 
thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm các quy 
định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về 
những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng 
phải tiên phong, gương mẫu. Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo 
đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người 
Việt Nam phù hợp với truyền thống vãn hoá tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở 
cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao bản 
lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân 
dân. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, "lợi ích nhóm".

2.2. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 
lược và người đứng đầu gẳn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chỉnh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là "then 
chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng 
nước ta cả trước mắt và lâu dài. Công tác cán bộ gắn với việc thực hiện chủ 
trương của Đảng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, giữ vững vị thế 
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cầm quyền và bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của Nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức và nâng 
cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. 
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ 
dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, "đúng vai, thuộc 
bài", thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật 
thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Thực hiện tốt chủ trương 
khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn 
nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 
học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh 
nghiệp nhà nước.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn 
với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác cán 
bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực 
chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, 
chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt người 
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng 
quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời thẩm tra, 
xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ.

Thực hiện thí điểm một số chủ trương như: Người đứng đầu lựa chọn, 
giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm 
cấp phó của mình, bí thư cấp uỷ giới thiệu đe bầu uỷ viên ban thường vụ và 
chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu 
bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới 
trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng kết việc thí điểm 
thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng...

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, 
liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá cá 
nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, 
đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, 
uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. 
Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ 
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Cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo, bảo 
đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất 
lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác luân chuyển phải phù 
hợp với chức danh quy hoạch; bảo đảm cân đối, hài hoà giữa luân chuyển cán 
bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, luân chuyển ngang và dọc, luân 
chuyển cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sang các 
lĩnh vực khác và ngược lại; tăng cường cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực 
cho địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn, phức tạp; khắc phục tình trạng 
khép kín trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố 
trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

2.3. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chỉnh sách

Tập trung rà soát, thể chế hoá kịp thời chủ trương của Đảng, sửa đổi, 
bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế hiện có, bảo đảm đồng bộ, thống 
nhất giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khẩn trương hoàn thiện các cơ chế về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu 
chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ nhân sự; đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy 
hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tuyển dụng công 
chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú ý quản lý cán bộ, đảng viên làm việc trong 
lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu, học tập, lao động, công tác ở nước ngoài; kiểm 
soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng cơ chế phát hiện, lựa 
chọn, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo, 
bổ sung cán bộ cho Đảng; thu hút và khuyến khích cán bộ làm việc trong các 
cơ quan, lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu.

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế về thẩm quyền, trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý tập thể, cá 
nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá"; cơ chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác cán bộ, 
đảng viên tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, 
đề cao thực hiện thẩm quyền tạm đình chỉ công tác của người đứng đầu đối 
với cán bộ cấp dưới để kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, 
kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng 
pháp luật, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh 
của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích 
nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật.
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Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phản biện xã hội của nhân dân, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng 
pháp luật và giám sát việc thực hiện pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, nhất là các 
lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Công tác cán bộ, 
tài chính, ngân sách, tài sản công, đất đai, tài nguyên, thanh tra, kiểm toán, 
kiểm tra, hải quan, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,...

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chổng tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm 
cán bộ, đảng viên vi phạm

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách 
nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham 
nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài; đồng thời, quan 
tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức 
đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để 
chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ 
tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực. Tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh, nâng 
cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, 
cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát người đứng đầu thực hiện 
trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát 
cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Ưỷ ban kiểm tra các 
cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh 
đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ngay tại 
cơ sở, chi bộ, không để kéo dài hoặc "đùn đẩy" lên cấp trên. Tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu 
gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân.
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Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm 
tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chủ 
động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu 
cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình 
sự về tham nhũng, kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ án, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án, vụ việc do 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ 
đạo. Tăng cường phối họp đồng bộ, tạo sự chuyển biển rõ nét trong đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến cơ sở. Tăng cường 
kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, trước hết là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có 
kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng hoàn thiện cơ chế kiểm soát 
quyền lực và tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ 
quan phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực.

2.5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chỉnh trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân 
đế xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với cấp uỷ đảng về công tác cán bộ. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội; của báo chí. Chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 
sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, 
đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Hoàn thiện pháp 
luật về dân chủ ở cơ sở để thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giảm sát, dân thụ hưởng".

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn 
với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, 
nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp. Người đứng đầu cấp uỷ, 
chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm 
quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đổi thoại với công dân; tiếp nhận và 
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kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, khiếu kiện, nhất là 
những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng 
thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điên hình nêu 
gương sáng, có sức lan toả lớn trong Đảng và xã hội.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận này, tổ chức Hội 
nghị toàn quốc để quán triệt đến cán bộ chủ chốt; chỉ đạo mở đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị để tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Ket luận này.

2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, 
ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tố chức nghiên cứu học 
tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thế của tố chức, địa 
phương, đơn vị mình để thực hiện Ket luận của Ban Chấp hành Trung ương 
và Ke hoạch thực hiện của Bộ Chính trị.

3. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo 
tiếp tục thể chế hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Ket luận 
này, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực.

4. Các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên 
quan, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhân:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ưong,
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên

Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRƯNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ


