
Kính gửi: Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty 

 

Từ ngày 20 đến ngày 22/6/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã 

họp Kỳ thứ 16. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

trân trọng kính gửi toàn văn: Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương (Khóa XIII).   

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, các tổ 

chức và cá nhân liên quan triển khai công tác thông tin đến cán bộ, đảng viên và 

người lao động được biết qua hệ thống mạng nội bộ, kỳ họp chi bộ tháng 7/2022.  

Trân trọng! 

(Đính kèm Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Khóa XIII). 
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Phạm Quang Giáp 



2 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ KỲ HỌP THỨ 16 

 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG (KHÓA XIII) 

Từ ngày 20 đến ngày 22/6/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

đã họp Kỳ thứ 16. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận 

một số nội dung sau: 

I- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Trung ương nhận thấy: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 

Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, 

giám sát, để Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và nhiều 

tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý 

sử dụng đất đai, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, 

đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thi tuyển công chức năm 2017-2018; một 

số cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh bị xử lý hình sự. 

Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về các 

đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ 

quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ 

tịch UBND tỉnh; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban 

cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trúc, nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Chí Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, sở, ngành, 

cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Yên. 

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài 

sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, 

chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. 

Liên quan đến những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của đồng chí Nguyễn 

Quang Thành, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà 

nước và một số cán bộ Kiểm toán Nhà nước. 

II- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021, UBKT Trung ương nhận thấy: 

Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, 

để UBND Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ 

việc trên địa bàn Thành phố; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật; nhiều 
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cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND Thành phố và các sở, 

ngành,… bị xử lý hình sự. 

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm 

thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh 

hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Xét nội dung, tính chất, 

mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định 

thi hành kỷ luật: 

- Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng 

ủy Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Khiển trách đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự 

đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn 

phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự 

đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn 

Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 

nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các 

vi phạm nêu trên. 

III- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường 

vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 

Nam (Tập đoàn), UBKT Trung ương nhận thấy: 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 

Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, 

giám sát, để Hội đồng thành viên, một số cán bộ Lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị cấp 

dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, 

đầu tư một số dự án, trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh; nhiều cán 

bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. 

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết 

quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn. Xét nội dung, 

tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương 

quyết định thi hành kỷ luật: 

- Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng 

sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Lê Minh 

Chuẩn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, 

Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng 

Giám đốc, nguyên Đảng ủy viên Tập đoàn. 

- Khiển trách đồng chí Phan Xuân Thủy, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc 

Tập đoàn. 
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UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến các vi phạm nêu trên. 

IV- Xem xét kết quả giám sát, UBKT Trung ương nhận thấy: Bên cạnh những 

ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã 

có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 

Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát 

để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng 

đất đai.   

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường 

trực Tỉnh ủy Cà Mau kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, 

xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; yêu cầu Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

V- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, UBKT Trung 

ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi 

phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính 

của Đảng. 

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy Yên Bái phát huy ưu điểm, đồng thời kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh 

nghiệm sâu sắc, sớm khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã 

chỉ ra; yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 

Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên. 

VI- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến vào các dự thảo: Quy trình 

kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp và Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền 

lợi đối với đảng viên do bị kỷ luật oan. 

VII- Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại 

kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác./. 

NGUỒN: ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG 


