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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của 

UBND Thành phố Sa Đéc về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông xây dựng kế hoạch thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý 

nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; củng cố lòng 

tin của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên 

môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy 

định pháp luật về PCTN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong hoạt động tra, 

kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định. Biểu dương, khen 

thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 Quán triệt cán bộ, công chức phường có trách nhiệm chủ động tự kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý 

hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật.  

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc ban, ngành và cán bộ, công chức phường thực 

hiện tốt nội dung công tác PCTN. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN theo Quyết định 

861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”. 

Các ban, ngành và cán bộ, công chức phường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN nhằm nâng cao nhận 
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thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác PCTN, lãng phí. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

a) Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan  

Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của cán bộ, công chức và công dân. 

Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí 

huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; quy tắc ứng xử của người có chức 

vụ, quyền hạn. 

Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. Đối với các nội dung khác 

thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật có liên quan.  

b) Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

Xây dựng, ban hành, thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

Thực hiện nghiêm việc không tặng quà và nhận quà tặng; quy tắc ứng xử 

của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát xung đột lợi ích trong cơ quan. 

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản 

lý và thanh toán không dùng tiền mặt.  

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

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong phát hiện, xử lý tham nhũng 

 Chuẩn bị tốt cho công tác tiếp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN năm 2021 đối với địa phương. 

5. Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong PCTN. 

6. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường, 

trạm truyền thanh phường và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò giám sát, 

phản biện, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của 

Nhân dân đối với công tác PCTN. 

7. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong đấu tranh chống tham nhũng.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các ban, ngành phường tổ chức triển khai công tác PCTN đến 

từng cán bộ, công chức đơn vị, kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng đối với 
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các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thực 

hiện không tốt.  

2. Cán bộ truyền thanh phường xây dựng chương trình, kế hoạch thường 

xuyên tuyên truyền, tăng thời lượng và nội dung thông tin về  công tác PCTN. 

Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc PCTN; kịp thời phê phán, lên án các tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật PCTN.      

3. Công chức Tư pháp –Hộ tịch phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể phường tiếp tục thực hiện, triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến 

văn bản pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hiệp quốc về PCTN trong cán bộ, 

công chức và nhân dân phường. 

4. Công chức Tài chính – Kế toán phường tham mưu thực hiện tốt công tác 

quản lý nhà nước về thu, chi ngân  sách; quản lý tài sản nhà nước; thực hiện quy 

định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên 

địa bàn phường. 

5. Công chức Văn phòng - Thống kê phường  tham mưu thực hiện hiệu quả 

công tác cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo 

đức nghề nghiệp; ban hành các văn bản về tuyển dụng cán bộ không chuyên trách 

trên địa bàn phường theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường tăng 

cường vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng. 

7. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND 

phường (qua Văn phòng – Thống kê) để được hướng dẫn. Giao công chức Văn 

phòng – Thống kê phường tổng hợp báo cáo theo định kỳ gửi về Thanh tra 

Thành phố kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch này./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
-Thanh tra TPSĐ; 

-TT/ĐU; TT/HĐND phường; 

-UB kiểm tra phường; 

-CT, PCT.UBND phường; 

-MTTQ, các đoàn thể phường; 

-Các ban, ngành phường; 

-Lưu:VT,s. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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