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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
______________________________ 

 

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, 

viên chức về vị trí, vai trò và tấm quan trọng củacủa công tác phòng, chống tham 

nhũng, đặc biệt là dân vận chính quyền; tổ chức quán triệt, triển khai các quan 

điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành 

quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung 

ương và của Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên 

môn; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. 

3. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, thực hiện công khai các quy trình, thủ tục, chế độ và trách nhiệm của cán 

bộ, công chức trong quản lý và thực thi công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

công tác thanh tra, kiểm tra. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng tại cơ quan, đơn vị với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

II. NỘI DUNG  

 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng 

 Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai đến toàn thể công chức, viên chức 

và người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về công tác phòng, chống tham nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương của 

Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. 

-  Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về 

công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của 



  

Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các quy định về kê khai và 

kiểm soát việc kê khai tài sản hàng năm theo quy định. 

 2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng: Luật phòng, chống 

tham nhũng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của 

Trung ương của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

- Công khai, minh bạch, dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Thực hiện việc rà soát 

để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị hủy, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái 

quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố 

cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, tập 

trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến 

tham nhũng. 

- Đẩy mạnh xây dựng hoặc rà soát bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm 

các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ, công 

chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình 

độ, tận tụy, liêm chính, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức 

nghề nghiệp vào đúng vị trí việc làm. Thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; 

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ 

Chính trị; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư 

số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài 

sản, thu nhập. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và người có nghĩa vụ kê khai thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch kê khai, công khai, kiểm tra và trách nhiệm giải trình đảm bảo 

tính trung thực, khách quan; nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong kê khai, 

công khai, kiểm soát việc kê khai của người đứng đầu đơn vị. 

- Tăng cường phối hợp các tổ chức đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng; tạo điều kiện để nâng cao hoạt động giám sát của Ban thanh tra 

nhân dân tại cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 



  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Trưởng các các phòng, ban đơn vị trực 

thuộc Văn phòng có trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch này đến toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động thực hiện. 

2. Giao Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với các phòng, đơn vị thường 

xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung kế hoạch này và báo cáo hàng 

năm tại Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động theo quy định. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị (thực hiện); 

- BCH Công đoàn CS; 

- Ban Thanh tra nhân dân; 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hồ Sĩ Sơn 
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