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KẾ HOẠCH 
tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập 

 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  
cho đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020 

------ 
 

  Thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU, ngày 09/6/2020 của Ban Thường vụ 

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

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ 

2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành 

kế hoạch tổng kết như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và 

nguyên nhân về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Khối từ khi 

thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho đến nay, nhất 

là trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

2. Đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi về công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

3. Việc tổng kết phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; phát huy cao nhất 

trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là 

người đứng đầu. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho đến nay; nhất là trong nhiệm kỳ 

2015-2020. 

 III. MỐC THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT 

 1. Mốc thời gian lấy số liệu báo cáo tổng kết: từ ngày 01/01/2013 đến 

ngày 15/6/2020. 
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 2. Phương pháp tổng kết: Việc tổng kết phải được triển khai thực hiện ở 

02 cấp; trong đó: 

2.1. Cấp chi, đảng bộ cơ sở 

Xây dựng báo cáo tổng kết (có Đề cương báo cáo gửi kèm) và tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lồng ghép với Hội nghị sơ kết 

công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020; gửi báo cáo về Đảng ủy Khối 

(qua Ủy ban Kiểm tra) trước ngày 10/7/2020. 

2.2. Cấp Đảng ủy Khối 

 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng 

tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

phòng, chống tham nhũng trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn chỉnh báo cáo tổng kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 20/7/2020. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng thời 

gian nêu trên. 

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

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 

         Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thường trực Đảng ủy Khối; 
- Các Ban, đoàn thể thuộc ĐUK; 
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 
- Lưu VP, UBKT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 

 
 

Lê Thị Hải Duyên 

 

 


