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KẾ HOẠCH
công tác phong, chông tham nhung năm 2022

-----

Căn  cứ Luật  Phòng  chống  tham  nhũng  năm  2018;  Nghị định  số 
59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; Kết luận số 345-KL/TU, ngày 
09/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về tổng kết công tác nội 
chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Kết 
luận số 243-KL/HU ngày 11/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công 
tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021,  nhiêm vu trọng tâm năm 
2022 và quý I năm 2022,

Ban Thương vu Huyên uy xây dưng kê hoach phong, chông tham nhung 
năm 2022 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thực hiện
thường xuyên, liên tục ở tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đẩy lùi 
tham nhũng, tiêu cực, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính 
quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện lần thứ IX. 

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ 
quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu 
quả các nội dung, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát,  tập trung các lĩnh vực 
nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là lĩnh vực đất đai, khoáng 
sản, tài chính; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của 
dân, của doanh nghiệp; chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ; chủ động phát hiện, 
ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, 
thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, Nhà nước.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng(1), nhất là các văn bản chỉ đạo trong năm 2022 
(1) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-
TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-trong-co-quan-to-chuc-434740.aspx
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bằng các hình thức, nội dung cơ bản, phù hợp. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa ý 
thức, trách nhiệm trong thi hành công vụ và thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện; các phòng, ban huyện; Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội, Hội quần chúng huyện; 
các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2022 và thực hiện 
thường xuyên trong năm 2022.

2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những 
lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, trọng tâm là lĩnh vực đất đai, 
khoáng sản, tài chính, nhất là tài chính trong các trường học, thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Chú 
trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện tiêu 
cực, tham nhũng; đơn thư phản ánh, tố cáo tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, 
đảng viên là lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên quy hoạch vào các vị trí lãnh 
đạo, quản lý nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu. Thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện theo chức 
năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban 
nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các chi bộ, đảng bộ cơ sở; cấp ủy các xã, 
thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và thực hiện theo chương trình, kế 
hoạch của cơ quan, đơn vị.

3-  Tổ chức tập huấn các nghị định của Chính phủ, thông tư của Thanh tra 
Chính phủ về thi hành Luật Khiếu nại.

- Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất trong quý II/2022.

4-  Đẩy  mạnh  thực  hiện  cải  cách  thủ tục  hành  chính,  trọng  tâm  là
cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hành chính
Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 593-CV/HU ngày  18/11/2021 của 
Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 
ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-
KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 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; Công văn số 
270-CV/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, xử lý sai phạm về tham nhũng, kinh 
tế; Kế hoạch này của Ban Thường vụ Huyện ủy.
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2021 - 2025; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút 
các nguồn lực cho đầu tư phát triển và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
quản lý theo dõi và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm 
những điều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, công chức, viên chức 
không được làm. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Có kế hoạch, thời gian, nội dung, đối tượng chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra nội bộ 
02 cuộc (hoàn thành chậm nhất trong tháng 11/2022); để kịp thời phát hiện, chấn 
chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở, đơn vị. 
Không để xảy ra các vụ việc, tham nhũng, tiêu cực. 

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện; các Ban, Văn phòng Huyện ủy, 
Trung tâm Chính trị huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

5- Thực hiện việc kê khai, công khai, giao nộp bản tài sản, thu nhập năm 
2022 đúng quy định.

- Phân công thực hiện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Các Ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị 
huyện, phòng, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể huyện; cấp ủy các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày xong trước ngày 31/12/2022

6- Làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan 
tham nhũng, kinh tế, chức vụ phát sinh (nếu có) đúng quy định của Đảng, Nhà 
nước với quan điểm: “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân 
biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều 
tra và kết luận có tội phải truy tố, xét xử”; không để vụ việc, vụ án tồn đọng, quá 
hạn, kéo dài.

- Cơ quan thực hiện: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Tòa 
án nhân dân huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

7- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp 
dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với đối thoại trực tiếp với dân và xử 
lý những phản ánh, kiến nghị, đơn thư liên quan tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Phân công thực hiện:
+ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện.
+ Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện.
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+ Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng trong năm 2022.
8- Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Mặt 

trận, các đoàn thể huyện và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực.

- Phân công thực hiện: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Thương trưc Hôi đông nhân dân huyện, Uy ban nhân dân huyên, Măt trân, 

cac đoan thê huyên, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, các 
phòng, ban huyện liên quan, Mặt trận, các đoàn thể huyện và cac chi bô, đang bô 
cơ sơ có kế hoạch cụ thể hóa triên khai thưc hiên Kê hoach nay.

Gửi Kế hoạch về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) trong 
tháng 3/2022.

2- Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
đôn đôc viêc triên khai thưc hiên Kê hoach nay; thương xuyên theo dõi, nắm tình hình 
và báo cáo kết quả thực hiện để Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy 
theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nh  ậ  n  : 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Thường trực HĐND huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy, 
- Các phòng, ban  huyện, 
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, 
- Các đ/c Huyện ủy viên, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Dân

                                              
                       

                                                                                                             


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-24T11:19:32+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Nguyễn Dân<DAN/HUTUYPHONG/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-24T14:23:19+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Huyện ủy Tuy Phong<hutuvphong@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




