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CHỈ THỊ 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI 
VỚI VIỆC KÊ KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN 

Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác 
phòng, chống tham nhũng. Đảng đã có chủ trương và Nhà nước đã thể chế hóa 
thành những quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Song, trong thời gian vừa 
qua, việc kê khai tài sản vẫn còn mang tính hình thức; việc công khai bản kê 
khai tài sản chưa được thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có thẩm quyền chưa chủ động tiến hành xác minh tài sản của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện quy định về kê khai tài sản còn hạn chế. 

Để phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 
trong công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng thực hiện tốt một số công việc sau đây: 

1- Tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của 
Đảng, Nhà nước. Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy 
vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc 
tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc 
kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí 
để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu. 

2- Lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản 
theo quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện 
kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ 
ràng, đúng thời hạn. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng 
viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai 
bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. Hình thức, thời điểm, 
phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức khác 



thuộc diện phải kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng. 

3- Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản, theo phân cấp quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp sau: 

- Có tố cáo người thuộc diện phải kê khai tài sản không trung thực trong việc kê 
khai. 

- Cần có thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật 
đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản. 

- Có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý. 

- Có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

4- Tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc 
thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài 
sản. Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức 
việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được 
nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không 
chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê 
khai, kiểm soát việc kê khai tài sản… 

5- Lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát 
việc kê khai tài sản; quản lý bản kê khai tài sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài 
sản của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn… Luật hóa các nội dung về minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu 
của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, bảo đảm phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp hỗ trợ công tác kiểm soát việc 
kê khai tài sản, hạn chế chi tiêu bằng tiền mặt… 

6- Ban Nội chính Trung ương theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo 
cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ đảng. 
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