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KẾ HOẠCH 
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 

----- 

 

Thực hiện Kết luận số 964-KL/TU, ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII) về tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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

2- Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất 
lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần giữ vững ổn định 
chính trị xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác 
phòng, chống tham nhũng 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 
doanh nghiệp thường xuyên phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống 
tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP, ngày 07/01/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật PCTN, góp phần nâng cao ý thức tự giác; đồng thời, phát 
huy tốt hơn vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp.  

- Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí(1). 

 
(1) Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc 
kê khai tài sản; Kết luận số 10 – KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự 
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2- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế 

hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, 

giám sát để phát hiện, xử lý sai phạm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn 

vị chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, chú ý các lĩnh vực dễ phát 

sinh tiêu cực, lãng phí như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản 

lý ngân sách, các loại quỹ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...  

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng, trước hết là chi bộ trong việc quản lý, giám sát đảng viên, nhất là đảng viên 

có chức vụ, giữ nhiệm vụ ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. 

- Hàng tháng, cấp ủy, chi bộ phải rà soát, đánh giá về công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sinh hoạt định kỳ. 

3- Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng, lãng phí 

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng. Chú trọng thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề 

nghiệp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kê khai, công khai và kiểm soát 

việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; 

chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ 

cơ sở; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra tham 

nhũng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do mình phụ trách, quản lý. 

- Chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bảo đảm phù hợp, 

hiệu quả với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

4-  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời 

các vụ án, vụ việc tham nhũng; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, hành vi tham 

nhũng, tiêu cực 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại tố 

cáo về tham nhũng; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm minh, trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của 
Bộ Chính trị; Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Thông báo số 220-TB/BCĐTW, ngày 02/8/2019 về Kết luận của đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng. 

 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Thông báo số 220-TB/BCĐTW, ngày 02/8/2019 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng... 
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III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 để tổ 

chức thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh và đồng gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

(trừ một số cơ sở đã gửi Kế hoạch PCTN của đơn vị mình); đồng thời, triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này. 

- Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban của 

Đảng ủy 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 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

theo dõi, chỉ đạo. 

 
Nơi nhận:                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,                                                              PHÓ BÍ THƯ   
- Ban Nội Chính Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối,            
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, UBKT.                                                                          Lê Thị Hải Duyên 
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