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KẾ HOẠCH 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

 

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các quy định 

pháp luật, các văn bản của Trung ương, địa phương về phòng, chống tham 

nhũng; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng trong chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến cả về nhận 

thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Chủ động 

thực hiện các giải pháp phòng ngừa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng 

cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng.  

2. Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN). 

Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý 

kịp thời các hành vi tham nhũng.  

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền Luật Phòng chống tham 

nhũng, các văn bản liên quan; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

2. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, trong thực 

hiện pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân nhằm tăng tính công 

khai, minh bạch trong xây dựng và thực hiện pháp luật 

3. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

về PCTN tại cơ quan. 

 4. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như:  

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết, văn bản chỉ 
đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN; nhất là các nội dung về PCTN được 
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nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và các văn 
bản mới được ban hành: Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.  

-Tăng cường công tác quản lý, điều hành về công khai, minh bạch hoạt 
động tài chính của cơ quan; bảo đảm sử dụng nguồn ngân sách được cấp đúng 
mục đích, tiết kiệm, hiệu quả (theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018) 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng công chức, người 
lao động; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng. 

- Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân. 

- Chú trọng công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 
cơ sở, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra nhân 
dân cơ quan; phát hiện và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong các 
hoạt động của Văn phòng. 

-Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm 

việc trong Văn phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình 

độ, năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy, gương mẫu, liêm chính, chuyên 

nghiệp.  

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo 

điều kiện đặc thù của cơ quan. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện nền công vụ minh 

bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh 

giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức cơ quan. 

- Ban hành và thực hiện tốt định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

-Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công 

chức khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác Phòng, chống tham 

nhũng hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. 

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân. 

- Khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, người lao động có thành tích 

trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các phòng triển khai thực hiện kế hoạch 

này đạt chất lượng, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CCNLĐ cơ quan 

trong thực hiện nhiệm vụ.      

2. Lãnh đạo các phòng, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.  
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3. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phối hợp triển khai thực hiện tốt 

từng nội dung theo Kế hoạch này.  

4. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các 

phòng báo cáo Chánh Văn phòng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

 Giao Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị theo dõi việc thực hiện Kế 

hoạch này./.  
 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- BCH Đảng bộ; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Công đoàn cơ quan; 

- Ban Thanh tra Nhân dân; 

- Lưu: VT, các Phòng. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

   Phạm Đăng Thành 
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