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UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TƯ PHÁP                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:            /KH-STP Tây Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2019 

       

KẾ HOẠCH 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 3192/KH-UBND 

ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2019. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 

năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của từng công chức, viên 

chức, hợp đồng lao động (CCVC-LĐ) trong công tác phòng ngừa và đấu tranh 

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 sự phát triển kinh tế - xã hội; 

kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ 

quan, đơn vị.  

- Xây dựng đội ngũ CCVC-LĐ thuộc cơ quan có phẩm chất đạo đức, liêm 

chính, có năng lực và trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị 

trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

2. Yêu cầu 

- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ trọng 

tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị và của từng CCVC-LĐ. 

- Khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2018, thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, để kịp thời xử lý theo 

đúng quy định pháp luật, khắc phục các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. 

 II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) và 

Luật Tố cáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019); Công ước của Liên hiệp 

quốc về chống tham nhũng; 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 viêc, vụ án tham nhũng; 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; 

Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính 
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phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chương trình 

hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 126/NQ-CP; Kế hoạch số 65-

KH/TU ngày 20/8/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/5/2012 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X) về “Tăng 

cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Kế hoạch số 

1816/KH-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược 

Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch số 3192/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về công tác PCTN 

năm 2019. 

Ngoài ra với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

PCTN, về khiếu nại, tố cáo liên quan đến PCTN, Công ước của Liên hợp quốc 

về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về PCTN cho UBND tỉnh. 

2. Thực hiện công khai, minh bạch tài sản thu nhập và hoạt động của 

cơ quan, đơn vị 

 - Quán triệt, triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập cá nhân đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại Luật 

PCTN, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh 

bạch tài sản, thu nhập và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, chú ý 

phạm vi đối tượng kê khai được điều chỉnh theo Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) 

- Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; xây dựng cơ 

bản; quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính và ngân sách nhà nước; việc thực 

hiện các tiêu chuẩn, định mức mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý 

và sử dụng ngân sách.Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức 

cán bộ.  

- Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, 

đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, 

bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trái với quy định pháp luật, 

không phù hợp thực tế.  

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải 

quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung vào 

các lĩnh vực về thu chi nhân sách; quản lý, sử dụng tài sản công gắn với thực thi 

chức trách công vụ. 
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- Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các 

quy định khác có liên quan. 

4. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ và giáo dục chính trị, tư tưởng, 

xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng 

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 

của Chính phủ quy định các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác của CBCCVC và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; 

quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 

10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 CBCCVC; thực hiện theo đúng quy định pháp luật về tiếp nhận, 

phân công công chức, viên chức, việc bổ nhiệm, điều động, nâng lương, khen 

thưởng, kỷ luật… . 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan; phát 

huy vai trò kiểm tra, giám sát của CCVC-LĐ đối với các hoạt động của cơ quan, 

đơn vị. Tăng cường kiểm tra công vụ nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội 

quy, quy chế của cơ quan và nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của CCVC-

LĐ; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

- Chú trọng và tiếp tục thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo 

đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ CCVC có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm 

chính, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ 

Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; kịp thời 

biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác PCTN, 

đồng thời có biện pháp hiệu quả bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trực tiếp 

chịu trách nhiệm về công tác PCTN khi để xảy ra tham nhũng trong nội bộ do 

mình quản lý theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thanh tra Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở chịu trách nhiệm 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản về công tác PCTN đến các phòng, đơn vị và toàn thể CCVC-

LĐ thuộc thuộc Sở.  Định kỳ tham mưu BGĐ Sở báo cáo công tác PCTN cho 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Tư pháp 

đảm bảo đúng theo quy định. 

- Phòng PBGDPL giúp BGĐ Sở tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Kế hoạch 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, 

nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2019) và Luật Tố cáo năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019). 
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Việc báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN phải đúng thực 

tế, không lấy số liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung đưa vào báo 

cáo. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2019 của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra BTP; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thanh tra tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                                                                      

- Lưu: VT, TTr. 

                        KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
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