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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số :  276 /KH-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         An Giang, ngày  25 tháng  5  năm 2020 

               

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng  

  

 

Thực hiện Văn bản số 800/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tăng cường lãnh đạo và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm 

vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; nâng cao 

ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác 

PCTN. 

- Phải xem công tác PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên 

tục, lâu dài, một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng 

năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm 

minh hành vi tham nhũng, bao che, cản trở chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt 

ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan 

tâm, đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

2. Yêu cầu 

- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; từng 

nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, thực 

hiện nhằm triển khai có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị gương mẫu, quyết 

liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham 

nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng 

quy định pháp luật, ngăn chặn các hậu quả, thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-861-qd-ttg-2019-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-418642.aspx
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, các văn bản 

hướng dẫn thi hành và nhất là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Chủ động lựa 

chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình 

nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các ngành triển khai thực 

hiện hiệu quả Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh thực 

hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2020. 

2. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện quy định về quản lý kinh tế - xã hội và 

phòng, chống tham nhũng. 

Thanh tra tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, Luật 

Tố cáo (sửa đổi), Luật Khiếu nại. 

Sở Tư pháp chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các 

văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là các 

lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ 

bản; giáo dục, y tế... nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa theo đúng yêu 

cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. 

3. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận 

về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dung đất đai; quản 

lý tài chính - ngân sách và đầu tư, mua sắm tài sản công,... Tập trung kiểm tra, 

thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, 

đảng viên, nhân dân quan tâm.  

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện 

nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, 

kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân 

sự Đại hội Đảng các cấp… 

4. Tiếp tục thực hiện 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 chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý 

dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 

xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong 

các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các 

khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt điểm 

các vụ án đã khởi tố, điều tra.    

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc 

liên quan hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản Nhà 

nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng về giám định tư pháp đối với đội ngũ điều tra viên, cán 

bộ điều tra để bảo đảm chất lượng trưng cầu giám định. 
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Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ về giám định tư pháp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy 

mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý giám định tư pháp. 

5. Tiếp tục xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng 

cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác 

PCTN ở các đơn vị, địa phương. Thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ 

quan có chức năng PCTN, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, 

tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc theo 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. 

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 

2019 (Bộ chỉ số PACA 2019) theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công 

tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là 

nơi thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

6. Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác 

PCTN năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc doanh nghiệp nhà nước tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chủ động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN; báo cáo 

việc thực hiện Kế hoạch này cùng với báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và PCTN. Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thanh tra Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh                                           

  và doanh nghiệp nhà nước; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng NC, TH; 

- Lưu: HCTC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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