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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số: Kon Tum, ngày       tháng       năm 
 

KẾ HOẠCH 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 
 
  

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định số 

59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

phòng, chống tham nhũng; 

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN). Đưa công tác này thành nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt 

trong mọi hoạt động của Sở và đơn vị trực thuộc; 

- Nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn ngành về công tác PCTN; 

- Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ các cơ hội và điều kiện phát sinh tham 

nhũng; góp phần tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về 

công tác PCTN, xây dựng ngành Công Thương trong sạch, vững mạnh.  

2. Yêu cầu 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị 

gắn với việc phổ biến, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các hình thức, biện pháp thiết 

thực và hiệu quả về công tác PCTN trong mọi hoạt động tại cơ quan, đơn vị;  

- Cụ thể hoá nhiệm vụ và các biện pháp PCTN gắn với nhiệm vụ trọng tâm ngành 

Công Thương đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của 

Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN   

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN(1) gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 

                                                 
1 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 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 việc, vụ án tham nhũng; 

Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài 

sản; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền 

PCTN; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định số 695-QĐ/TU ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát 

việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 

số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành... 
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sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết hợp phổ biến, 

giáo dục các quy định về PCTN trong “Ngày pháp luật” của cơ quan, thực hiện tuyên 

truyền vận động sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc Sở;  

- Thực hiện nghiêm túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”(2).  

- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận 

thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trong công tác PCTN. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định phòng, chống tham 

nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay cũng 

như về lâu dài. 

- Cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật về PCTN trên Trang thông tin của Sở, 

tạo điều kiện cho cán bộ, công chức truy cập nghiên cứu và tìm hiểu các văn bản pháp 

luật về PCTN. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

PCTN 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chỉ đạo 

công tác PCTN. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về 

PCTN; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác 

phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định 

của pháp luật. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh 

tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

29/11/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh và Văn bản số 3207/UBND-NC ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

3. Công tác phòng ngừa tham nhũng 

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo 

quy định, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau: 

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

- Công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản 

lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, quản lý các dự án đầu tư, công tác xây dựng, 

tuyển dụng công chức, viên chức,...  

- Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

                                                 
2 Cụ thể tại các kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19/9/2019 về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 2767/KH-UBND ngày 22/10/2019 để triển khai 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019-2020; Kế hoạch số 

3092/KH-UBND ngày 20/11/2019 về thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt 

động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát 

sinh. 

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Thực hiện nghiêm 

túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, 

bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại đơn vị mình theo nguyên tắc công khai, dân 

chủ. 

c) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp  

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Thực 

hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Kon Tum về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1526/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức quán triệt những quy tắc 

ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị, ngành mình. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức.  

d) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện việc 

chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo 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. 

 đ) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị: thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Luật 

phòng, chống tham nhũng.  

e) Cải cách hành chính 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính theo hướng gọn nhẹ, đủ năng lực 

hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Thực hiện tốt Đề án xác định vị trí việc làm, nâng cao chất 

lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thường xuyên rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế và chuẩn hóa danh mục 

thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định.  

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản điện tử 

và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Nâng cao chất lượng 

hoạt động của Trang thông tin điện tử; tăng cường số lượng dịch vụ được cung cấp trực 

tuyến ở mức độ 3 và 4, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

4. Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng 

- Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm 

giám sát thường xuyên nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc quyền quản lý để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý theo quy định 

pháp luật; 

- Thanh tra Sở có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị có liên quan đến tham nhũng và tham mưu Giám đốc Sở xử lý các hành vi tham nhũng 

(nếu có); đồng thời xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với đơn vị trực thuộc về 

việc thực hiện công tác PCTN. 
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- Thực hiện công khai kết luận Thanh tra trên Trang thông tin điện tử của cơ quan 

theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch 

này. 

2. Đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng của đơn vị mình. Định kỳ  báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (hàng tháng, qúy, 6 tháng và báo cáo năm) 

về Thanh tra Sở, để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu Lãnh đạo Sở 

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ theo quy định.   

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Trưởng các phòng chuyên 

môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ động báo cáo Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) 

để xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:    
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (Th/h); 

- Lưu: VT, TTS. 

 

 

 

                    GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Lê Như Nhất 
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