


* In 500 cuốn, khổ 19x27cm, tại Công ty
TNHH MTV In Bắc Kạn.
* Giấy phép xuất bản số: 05/GP-XBBT 
ngày 22 tháng 8 năm 2017 do Sở Thông
tin và Truyền thông cấp.
* In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2017.

Địa chỉ: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 
Sở Tư pháp Bắc Kạn, Tổ 7b, phường Đức Xuân, 
Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Email: bantintuphapbk@gmail.com

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí               Tr1

2. Nguyên nhân và biện pháp đấu tranh chống 
tham nhũng ở nước ta hiện nay                               Tr4

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu,           
tham nhũng                                                                    Tr7

4. Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền viên 
pháp luật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn           Tr8

5. Tham nhũng tác động đến mọi mặt của đời sống 
xã hội                                                                                Tr9

6. Trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, 
chống tham nhũng                                                    Tr11

7. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính gắn 
với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa 
bàn tỉnh                                                                          Tr13

8. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa - Sức mạnh 
trong ngăn chặn và đẩy lùi “tệ tham nhũng”     Tr16

9. Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư và quy 
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
trong khu vực tư ở nước ta                                      Tr19

10. Tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2017                                                 Tr21

11. Cơ quan thanh tra nhà nước học Bác trong 
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và 
lãng phí                                                                          Tr24

12. Hỏi - đáp quy định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng                                                    Tr25

13. Một số kinh nghiệm phòng, chống tham 
nhũng của Trung Quốc                                             Tr28

14. Tiểu phẩm: Đồng tiền biết nói                         Tr31
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