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- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XI;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị và Ban Bí thư khoá XII;
Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm
việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:
Chưong I
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 1. Chức năng
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị
thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo,
phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng
trong phạm vi cả nước.
Điều 2. Nhiêm
• vu•
1. Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định
chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng,
chống tham nhũng.
2. Chỉ đạo, đôn đốc, điều hoà, phối hợp, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ,
tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
3. Chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua
hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều
kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
đế xảy ra tham nhũng; những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp
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luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm
quyền thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục.
4. Chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương lãnh đạo,
chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án trong phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát
việc thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử,
thi hành án các vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
5. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng trực
thuộc Trung ương và cấp uỷ viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu
nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và xử lý các thông tin về vụ việc, vụ án
tham nhũng do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp, kiến nghị.
6. Chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; định hướng cung cấp thông tin về
phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung
cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng và những hành vi lợi dụng việc
phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân
phẩm, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân, gây mất đoàn két nội bộ.
7. Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Chính
trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác phòng, chóng tham nhũng và
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Quyền hạn
1. Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ
trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền báo
cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống
tham nhũng; về xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu
tham nhũng; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi
tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng tại cơ quan,
tổ chức, đơn vị.
2. Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ
trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm
quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ các vụ việc, vụ án có dấu
hiệu tiêu cực, tham nhũng; chỉ đạo việc thẩm tra, phúc tra khi cần thiết.
3. Chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm
toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong xử lý các vụ việc, vụ án tham
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nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội
quan tâm. Trong trường hợp cần thiết, trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý
đối với một số vụ việc, vụ án cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và người
có thẩm quyền thẩm tra, phúc tra hoặc giải quyết lại nhằm bảo đảm việc xử lý
nghiêm minh, đúng pháp luật.
4. Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc yêu
cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển
sang vị trí công tác khác, tạm đinh chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp uỷ theo
quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi có căn cứ cho rằng cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, vi phạm quy định
của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng hoặc có hành vi cản
trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng.
5. Ban Chỉ đạo trực tiếp làm việc với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan,
đơn vị có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng; khi cần thiết, được
sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ
chức có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ viên Ban Chỉ đạo
1. Uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ
đạo và Trưởng Ban về những nhiệm vụ được phân công.
2. Chủ động đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban về các
chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng,
nhất là những chủ trương, giải pháp gắn với lĩnh vực, địa bàn được phân công
trực tiếp quản lý, phụ trách.
3. Cùng với tập thể cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng và tập thể lãnh
đạo nơi công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
4. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham
nhũng trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề được phân công theo dõi,
phụ trách.
5. Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, cán bộ, công chức,
viên chức của cơ quan, tổ chức do mình trực tiếp quản lý, phụ trách đế thực
hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban

1.
Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công
nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư
về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

1.QUDTW211.DOC

4

2. Chỉ đạo xây dựng chưong trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.
3. Chủ trì, định hướng thảo luận, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ
đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.
4. Khi cần thiết, trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ
chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng;
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ
án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, 'dư luận
xã hội quan tâm.
5. Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp không họp được Ban Chỉ đạo
hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp quyết định và chỉ đạo thực hiện một
số công việc cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chịu trách nhiệm
về quyết định của mình và báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tại
phiên họp gần nhất.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Trưởng Ban:
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ viên Ban Chỉ đạo
theo quy định tại Điều 4 Quy định này, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo còn
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Giúp Trưởng Ban điều phối hoạt động của các thành viên theo phân
công của Trưởng Ban.
b) Thay mặt Trưởng Ban thực hiện một số công việc, chủ trì một số
cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban phân công.
c) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc
phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham
nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo phân công của
Trưởng Ban.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Trưởng Ban
Chỉ đạo theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Phó Trưởng Ban thường trực Ban
Chỉ đạo còn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a)
Giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối hoạt động, phân công
công việc cho các thành viên; chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện chương
trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo theo uỷ nhiệm của Trưởng Ban.
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b) Giúp Trưởng Ban chuẩn bị nội dung, chương trình và triệu tập các
cuộc họp định kỳ, đột xuất; xử lý công việc thường xuyên; chủ trì một số
cuộc họp và ký một số văn bản theo phân công của Trưởng Ban.
c) Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan Thường trực.
Quyết định các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan
Thường trực.
d) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, .giám sát việc
phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham
nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
e) Làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá
nhân có liên quan; yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan
để nắm nội dung, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý
một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời báo cáo Trưởng Ban.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Ban Chỉ đạo
Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban.
Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Thay mặt Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch
công tác và giải quyết các công việc phát sinh giữa hai phiên họp của Ban
Chỉ đạo.
2. Giải quyết hoặc kiến nghị Ban Chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến
nghị của Thành viên Ban Chỉ đạo hoặc Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.
3. Thay mặt Ban Chỉ đạo quyết định việc sử dụng bộ máy tổ chức, cán
bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức có liên quan để phục vụ
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo khi cần thiết.
4. Chỉ đạo việc phát hiện, cho chủ trương xử lý đối với một số vụ việc,
vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư
luận xã hội quan tâm; yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền
thấm tra, phúc tra hoặc giải quyết lại nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm
minh, đúng pháp luật; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thanh tra,
kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
các vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp,
dư luận xã hội quan tâm.
5. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý, tạm đình chỉ công
tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng,
sinh hoạt cấp uỷ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi có
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căn cứ cho rằng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền
quản lý có hành vi tham nhũng, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp
luật liên quan đến tham nhũng, cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động
phòng, chống tham nhũng hoặc không đủ năng lực để tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng được giao.
Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Thường trực của
Ban Chỉ đao
•
Ban Nội chính Trung ưcmg là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo;
có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và
Thường trực Ban Chỉ đạo; hỗ trợ hoạt động của các Thành viên Ban Chỉ đạo
trong trường hợp cần thiết. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm
vụ, quyền hạn:
1. Giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.
2. Giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra,
giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham
nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội
quan tâm.
3. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Ban Chỉ
đạo về chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc
có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ
đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Ban Chỉ đạo giao.
4. Trong trường họp cần thiết, đề xuất với Ban Chỉ đạo hoặc Thường
trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo về những giải pháp cụ thể (trong đó
có giải pháp thành lập Tổ công tác liên ngành) để tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ án,
xử lý một số vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng,
phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
5. Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo chỉ đạo
việc bổ sung, sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách,
pháp luật trong phòng, chống tham nhũng.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ
đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo giao.
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7.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan Thường trực được làm
việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan; yêu cầu báo cáo,
cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ.
Chưotig II
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 9. Nguyên tắc làm việc
1. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư.
2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo
luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.
3. Tôn trọng, không làm cản trở hoạt động binh thường và không làm
thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong
công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của
Nhà nước.
Điều 10. Chế độ làm việc
1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trĩnh hằng năm, họp thường kỳ 6
tháng một lần, họp bất thường khi cần.
2. Kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo được thông báo bằng văn
bản đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để thực hiện.
3. Khi cần thiết, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc hoặc hội nghị
chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng với các ban đảng, ban cán
sự đảng, đảng đoàn, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
4. Định kỳ 6 tháng và khi cần thiết, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo
bằng văn bản với Trưởng Ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
5. Căn cứ yêu cầu thực tế của công việc, Trưởng Ban quyết định việc
triệu tập các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.
Điều 11. Quan hệ công tác
1. Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo
trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn được giao; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất
với Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.
2. Với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ, tỉnh uỷ,
thành uỷ trực thuộc Trung ương: Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc,
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kiểm tra, giám sát các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ, tỉnh
uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác phòng, chống tham
nhũng. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ
trực thuộc Trung ương chấp hành sự chỉ đạo, đôn đốc, kiếm tra, giám sát của
Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng; định kỳ, đột xuất báo
cáo với Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng
theo quy định.
3.
Trao đổi thông tin cần thiết với các cơ quan, tổ chức; mời đại diện
các cơ quan Trung ương và địa phương tham dự các hội nghị có liên quan
đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Điều 12. Chế độ báo cáo
1. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu, Ban Chỉ đạo báo cáo
kết quả hoạt động với Bộ Chính trị và đề xuất về định hướng công tác trong
thời gian tiếp theo.
2. Định kỳ hằng quý và khi có yêu cầu, Ban cán sự đảng Toà án nhân
dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự
đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Quân uỷ
Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và
các cấp uỷ, tổ chức đảng có liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban
Chỉ đạo bằng văn bản về việc tổ chức thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo,
Thường trực Ban Chỉ đạo và các nội dung có liên quan; kịp thời báo cáo với
Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được phân công chỉ đạo xử lý
các vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng về tiến độ, khó
khăn, vướng mắc và về kết quả thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của
Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đối với vụ việc, vụ án'
3. Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm và khi có yêu cầu, các đảng
đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các
cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.
Điều 13. Con dấu, tài khoản và kinh phí hoạt động
1. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Ban Nội
chính Trung ương để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Trung ương
Đảng bảo đảm và cấp qua Ban Nội chính Trung ương.
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Chương i n
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Quy chế làm việc
Căn cứ Quy định này, Ban Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm
việc của Ban Chỉ đạo.
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Quy định này thay thế Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của
Bộ Chính trị khoá XI về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, ■
quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
và có hiệu lực từ ngày ký.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các ban đảng,
ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương
và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quy định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, Ban Chỉ đạo
báo cáo Bộ Chính trị quyết định.

Nơi nhân:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ưomg,
- Các đảng uỷ đon vị sự nghiệp Trung ưong,
- Các đồng chí Ưỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

^

T/M B ộ CHÍNH TRỊ
Bí THƯ

Trọng

