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Số: /KH-SNgV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh
Tây Ninh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, Sở Ngoại vụ xây
dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 với những nội dung
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng,

các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ đảng và Thủ trưởng
cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến về nhận
thức và hành động của công chức, người lao động trong phòng, chống tham
nhũng, quan tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ
vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất, có năng lực,
đạo đức và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời
phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu
- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm

vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan,
đơn vị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong đó xác
định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi
tham nhũng; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống
lãng phí Cấp uỷ đảng, Thủ trưởng của cơ quan cần xác định rõ vai trò, vị trí, chức
năng nhiệm vụ của cơ quan. Xác định những vị trí, những khâu công việc dễ nảy
sinh tiêu cực tham nhũng để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp.

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt các văn bản
liên quan đến phòng, chống tham nhũng với việc kiểm điểm phê bình và tự phê
bình để đánh giá mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao của mỗi
đảng viên, công chức, người lao động.



- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện những hành
vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu
quả do hành vi tham nhũng gây ra.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,

chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về PCTN, về khiếu nại, tố cáo, nhất
là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các quy định của Luật PCTN và
văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước quốc tế của Liên hiệp quốc về chống
tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 65-KH/TU
ngày 20/8/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KH/TW ngày 25/5/2012
của BCHTW Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị
số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày
28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016
của Bộ Chính trị; Công văn số 685-CV/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy về thực
hiện Công văn số 208-CV/BCĐTW ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng chống tham nhũng; Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 11/7/2019
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng,
tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức;
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi,
bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế;
tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo
công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng

- Chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn không
còn phù hợp.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ,
đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động của Sở có
năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính. Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP
ngày 27/10/2007 quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển
đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-
CP ngày 01/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
158/2007/NĐ-CP; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của
cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công
chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

3. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí.



4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai thực hiện đúng quy trình quy định công tác kê khai và công
khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc
đối tượng phải kê khai. Hoàn thành việc kê khai và công khai minh bạch tài sản,
thu nhập năm 2020 và gửi báo cáo đúng quy định.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động phong trào cán bộ, công chức
tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phản ánh kịp thời
cho cơ quan chức năng biết những tiêu cực để xem xét, giải quyết.

5. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong
công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách
nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách theo
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số
211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
107/2006/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn tổ chức quán triệt

đến tất cả công chức, người lao động trong cơ quan nắm để thực hiện tốt các nội
dung của kế hoạch này.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với Ban Chấp hành Công Đoàn
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện và thực hiện các báo cáo định kỳ
theo quy định.

Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh báo cáo, đề xuất xin ý kiến chỉ
đạo của Ban Giám đốc Sở.

Trên đây là Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở
Ngoại vụ./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- BGĐ Sở;
- BCH Công đoàn;
- Lưu VP (TTr).
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