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KẾ HOẠCH 
thực hiện Kết luận số 1346-KL/TU, ngày 01/9/2020 của 

Tỉnh ủy Bình Thuận về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng  
từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  

đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020 
----- 

 

Thực hiện Kết luận số 1346-KL/TU, ngày 01/9/2020 của Tỉnh ủy Bình 

Thuận về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-

2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1- Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 
đảng và cán bộ đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất 
lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi 
tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

1. Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục lãnh đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp 

thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Đổi mới 

phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, 

thống nhất ý trí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động về phòng, chống tham nhũng, nhất là nâng cao cả 3 mặt: về nhận 

thức; về thực hiện các biện pháp phòng ngừa; về phát hiện kịp thời và xử lý 

nghiêm minh đối với vụ việc, vụ án tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nêu cao trách 

nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham 
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nhũng, lãng phí gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì thường 

xuyên việc đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong 

sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

3. Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các 

giải pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định. Tiếp tục rà soát các quy trình, 

quy định trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động và nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 

và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 01 

QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm và thẩm quyền 

của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng 

cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia giám sát, phản 

biện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Kế 

hoạch này. 

2. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, Văn 

phòng, đoàn thể Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo, 

kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy,                                                                BÍ THƯ                
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,                                                              
- Thường trực Đảng ủy Khối,  
- Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban, Văn phòng, đoàn thể Khối,                                                                                     
-  Lưu VP, UBKT.                                                                       Lê Thị Hải Duyên 
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