UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP
Số: 49/KH-STP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 26 tháng 12 năm2019

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luâ ̣t PCTN ); 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; Công văn số
3207/UBND-NC ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh về triể n khai thực hiê ̣n nhiê ̣m
vụ công tác PCTN năm 2020, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tạo sự chuyển biến về nhận thức
và hành động của công chức, viên chức và người lao động (CCVC và NLĐ) trong
công tác PCTN, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm
tin của nhân dân vào công tác PCTN.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các
hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.
- Kế hoa ̣ch công tác PCTN của Sở là căn cứ để các đơn vị trực thuộc xây
dựng kế hoa ̣ch cu ̣ thể , tổ chức thực hiê ̣n; tổ ng hơ ̣p, báo cáo kết quả theo quy định.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;
qua đó, phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, huy động nguồn lực trong
CCVC và NLĐ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là
chính; công tác PCTN phải đươ ̣c triể n khai cu ̣ thể , có trọng tâm , trọng điểm, phù
hơ ̣p với điề u kiê ̣n cu ̣ thể , tránh hình thức.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện pháp luật về PCTN
Tăng cường tuyên truyề n , phổ biế n , giáo du ̣c pháp luâ ̣t cho CCVC và NLĐ
trong cơ quan về các quy đinh
̣ PCTN với nhiề u hiǹ h thức phù hơ ̣p (thông qua hội
nghị, Trang thông tin điện tử, Tập san Tư pháp, Thông tin PBGDPL,...), gắ n công
tác này với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về
học tập và làm theo tư tưởng, đa ̣o đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tâ ̣p trung tuyên truyề n , phổ biế n và triển khai có hiệu quả các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về PCTN, trọng tâm là : Chỉ thị số
33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
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đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; các quy định về công khai,
minh bạch của Luật PCTN; 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; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về
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; 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 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 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; Luật PCTN 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN;
các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác PCTN; Kế hoạch số
2680/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế
hoạch số 14-KH/TU ngày 12-8-2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50CT/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; Kế hoạch số 151/KHUBND, ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết
số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ. Đồng thời, triể n khai có hiê ̣u quả
các văn bản khác của tỉnh1 về triể n khai Luâ ̣t PCTN.
2. Công tác phòng ngừa tham nhũng
2.1. Thực hiê ̣n công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan
Thực hiê ̣n nghiêm viê ̣c công khai , minh ba ̣ch trong hoa ̣t đô ̣ng của cơ quan
theo quy đinh
̣ của Luâ ̣t PCTN và các văn bản k hác có liên quan, trong đó tâ ̣p trung
vào một số lĩnh vực như: Công tác tài chiń h – ngân sách; công tác cán bô ̣; công tác
quản lý , sử du ̣ng tài sản công ;…Thường xuyên tự kiể m tra viê ̣c thực hiê ̣n công
khai, minh ba ̣ch trong hoa ̣t đô ̣ng của cơ quan để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
2.2. Xây dựng và thực hiê ̣n chế độ, đi ̣nh mức, tiêu chuẩn
Thực hiê ̣n nghiêm các quy đinh
̣ về chế đô ,̣ đinh
̣ mức, tiêu chuẩ n ; chủ động
rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoă ̣c thay thế các quy đinh
̣ về chế
đô ̣, đinh
̣ mức, tiêu chuẩ n của cơ quan phù hợp với quy định của pháp luật và tình
hình thực tế. Thực hiê ̣n các chế đô ̣, đinh
̣ mức, tiêu chuẩ n phải đảm bảo nguyên tắ c
công khai, minh bạch, dân chủ,…
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Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 06/3/2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn
tỉnh; Công văn số 479/UBND-NCXDPL ngày 06/3/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày
10/01/2019 của Bộ Chính trị; Công văn số 160/UBND-NCXDPL ngày 17/3/2019 về việc triển khai công tác nội
chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1379/UBND-NCXDPL ngày 05/6/2019 về việc
triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Công văn số 1474/UBND-NCXDPL ngày
12/6/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số
1571/UBND-NCXDPL ngày 24/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực , tham nhũng trong
hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh ; Công văn số 2333/UBND-KTTH ngày 09/9/2019 về việc tăng cường công tác
quản lý , sử du ̣ng tài sản công trên điạ bàn tin
̉ h ; 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” trên địa
bàn tỉnh Kon Tum....

2

2.3. Thực hiê ̣n quy tắ c ứng xử, đạo đức, nghề nghiê ̣p
Tiế p tu ̣c triể n khai có hiê ̣u quả các quy đ ịnh về quy tắc ứng xử , đa ̣o đức
nghề nghiê ̣p của CCVC và NLĐ theo
Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày
03/10/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của
cán bộ, công chức , viên chức Ngành Tư pháp ; Quyế t đinh
số 21/2018/QĐ̣
UBND ngày 20/7/2018 của UBND tin̉ h 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 ;
Quyế t đinh
̣ số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về s ửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định
số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh ; Quyết định số 56/QĐSTP ngày 22/5/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quy định chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của CCVC và NLĐ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
2.4. Thực hiê ̣n minh bạch tài sản, thu nhập
Tiế p tu ̣c tri ển khai có hiê ̣u quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát
việc kê khai tài sản; các chương trình , kế hoa ̣ch và văn bản chỉ đa ̣o của Tỉnh ủy ,
UBND tỉnh về triể n khai thực hiê ̣n Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; triể n
khai viê ̣c kê khai tài sản và xác minh tài sản, thu nhâ ̣p theo quy đinh.
̣
2.5. Thực hiê ̣n chế độ trách nhiê ̣m của người đứng đầ u cơ quan, đơn vi ̣ khi
để xảy ra tham nhũng
Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra
tham nhũng theo quy định của Luật PCTN, 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; triể n khai đầ y đủ , kịp thời trách nhiệm của người đứng đầu trong việc
phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vi trực
thuộc Sở trong
̣
việc thực hiện nhiệm vụ đươ ̣c giao; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham
nhũng, tiêu cực tại đơn vị do mình phụ trách.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra PCTN; giải quyết khiếu nại , tố cáo về
hành vi tham nhũng
Thường xuyên tự ki ểm tra nội bộ ; theo dõi , đôn đố c , kiể m tra viê ̣c thực thi
nhiê ̣m vu ̣ của CCVC và NLĐ thuô ̣c pha ̣m vi quản lý nhằ m chủ đô ̣ng , ngăn ngừa,
kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.
Thanh tra Sở chủ đô ̣ng triể n khai thanh tra công tác PCTN theo Kế hoạch
công tác thanh tra năm 2020 đã đươ ̣c Giám đố c Sở phê duyê ̣t 2; thực hiê ̣n thanh tra,
kiể m tra đô ̣t xuấ t về công tác PCTN theo chỉ đa ̣o của Giám đố c Sở.
Tiế p tu ̣c triể n khai có hiê ̣u quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải
2

Quyế t đinh
̣ số 153/QĐ-STP ngày 02/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tr a
năm 2020.
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quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo; Luật Khiếu nại , Luật Tố cáo , Luật Tiếp công dân , các Nghị định quy
định chi tiết thi hành luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác
tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu, nại, tố cáo có liên quan đế n hành vi tham
nhũng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nội dung Kế hoạch này xây
dựng Kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2020 phù hợp với đơn vị mình,
đồng thời gửi kế hoạch về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở) trước ngày 05/01/2020
để theo dõi.
2. Đề nghi ̣Đảng ủy Sở chỉ đa ̣o c ác tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn)
tích cực tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện công tác PCTN trong cơ quan.
3. Thanh tra Sở chịu trách nhiệm thanh tra, phối hợp kiểm tra các đơn vị trực
thuô ̣c trong công tác PCTN ; định kỳ (hoă ̣c đô ̣t xuấ t ) tổ ng hơ ̣p, báo cáo theo quy
định.
4. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên
rà soát Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, nếu có vấn đề phát sinh trong
thực tiễn mà Quy chế chưa quy định hoặc có quy định nhưng không phù hợp thì đề
xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật PCTN./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính (b/c)
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Đảng ủy Sở;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở (t/h);
- Lưu VT, TTR/STP./.

Ký bởi: Sở Tư pháp
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 26/12/2019 15:10:03

Phạm Đình Thanh
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