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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2022 trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên
địa bàn tỉnh Gia Lai;
Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng,
chống tham nhũng năm 2022 tr n địa bàn huyện, c th như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp t c quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn
bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy
về công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực tr n địa bàn huyện; đẩy mạnh công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ti u cực theo Nghị quyết Đại hội Đại bi u
toàn quốc n th XIII, Nghị quyết Đại hội Đại bi u Đảng bộ tỉnh n th XVI, Nghị
quyết Đại hội Đại bi u Đảng bộ huyện l n th VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các c quan, đ n vị, địa phư ng
trong việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực. Nâng cao
nhận th c, tinh th n trách nhiệm của cán bộ, công ch c, viên ch c và nhân dân
trong công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực; đưa công tác phòng, chống tham
nhũng, ti u cực trở thành một hoạt động trọng tâm, thường xuyên của các c quan,
tổ ch c nhà nước và thành nề nếp, thói quen trong đời sống xã hội.
- Phát hiện và chấn chỉnh, khắc ph c kịp thời những hạn chế, yếu kém trong
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm
minh các đối tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp ph n giữ vững ổn định
chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát tri n kinh tế xã hội tr n địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với thực
hiện nhiệm v chính trị của mỗi phòng, ban, đ n vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn, đ n vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện (sau đây gọi
chung là cơ quan, đơn vị) và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ ch c khu vực
ngoài nhà nước tr n địa bàn huyện; đồng thời phải gắn với việc tiếp t c học tập,
tri n khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị l n
th 4 Ban chấp hành Trung ư ng Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 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 bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết
uận 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng...
- Các c quan, đ n vị c n xây dựng kế hoạch c th , phù hợp với ch c năng,
nhiệm v , điều kiện công tác của mình và bám sát chỉ đạo của Trung ư ng, của
tỉnh, của huyện nhằm tri n khai thực hiện đ y đủ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp
phòng ngừa tham nhũng, ti u cực. Tăng cường công tác tự ki m tra nội bộ, công
tác thanh tra, ki m tra của các c quan ch c năng nhằm phát hiện kịp thời và xử lý
nghi m các hành vi tham nhũng, ti u cực theo đúng quy định của pháp luật, ngăn
chặn và xử lý triệt đ các hậu quả do hành vi tham nhũng, ti u cực gây ra; đồng
thời, chấn chỉnh, khắc ph c kịp thời những bi u hiện có nguy c dẫn đến tham
nhũng, ti u cực.
- Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực là một nhiệm
v chính trị quan trọng, thường xuyên, liên t c, lâu dài và là một trong các tiêu chí
đ đánh giá việc hoàn thành nhiệm v hàng năm; xác định trách nhiệm của cấp ủy
đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đ ng đ u các c quan, đ n
vị. Vì vậy, phải tiếp t c đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo
d c, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các c quan, tổ ch c,
đ n vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, ti u cực.
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Triên hai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực và tăng cường thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
1.1. Thủ trưởng các ph ng, ban, đơn vị, Chủ tịch y ban nhân dân các xã,
thị trấn có trách nhiệm:
- Tổ ch c quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công ch c, vi n ch c, người lao
động và các t ng lớp nhân dân về chủ trư ng, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung
vào những nội dung trọng tâm như: Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018),
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
ngày 30/10/2020 của Chính phủ về ki m soát tài sản, thu nhập của người có ch c
v , quyền hạn trong c quan, tổ ch c, đ n vị; Công ước của Liên hợp quốc về
chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của của Bộ Chính trị về
tăng cường sự ãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý v việc, v án
tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành
Trung ư ng Đảng (khóa X) về tăng cường sự ãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban
Bí thư về tăng cường sự ãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các v án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số
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10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử ý, 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 ãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát
hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, ãng phí, ti u cực và các chư ng
trình, kế hoạch,… i n quan đến công tác Phòng, chống tham nhũng được các cấp
ban hành trong năm.
- Quán triệt, phổ biến, tri n khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, kế
hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy về phòng,
chống tham nhũng, ti u cực: Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 16/02/2016, Chỉ thị số
04-CT/TU ngày 17/02/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự ãnh đạo của Đảng đối
với công tác phát hiện, xử lý v việc, v án tham nhũng; Kế hoạch số 61-KH/TU
ngày 07/4/2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp t c thực hiện Nghị quyết Trung ư ng 3 (khóa X) về tăng cường
sự ãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế
hoạch số 56-KH/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường v Tỉnh ủy về thực hiện
Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự ãnh đạo
của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các v án
hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đ ng đ u c quan hành chính
các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường ki m tra, giám sát việc thực
hiện kỷ luật, kỷ cư ng hành chính…
- Tiếp t c quán triệt, phổ biến Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đ c, lối sống, những bi u hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ; Quy
định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm n u gư ng của
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ư ng về những điều đảng
vi n không được àm; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đ c liêm chính và phòng,
chống tham nhũng. Chú trọng sáng tạo và đa dạng hóa các hình th c tuyên truyền,
nhằm nâng cao nhận th c của nhân dân về bi u hiện, tác hại của tham nhũng và
trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực; có biện
pháp đ nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham
nhũng, ti u cực, đồng thời giám sát việc thực hiện của các c quan, cán bộ, công
ch c, vi n ch c nhà nước.
- Tr n c sở các kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, hướng dẫn
của các c quan chuy n môn trong việc ki m tra, rà soát, theo dõi thi hành các văn
bản, chính sách pháp luật có i n quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, ti u
cực, góp ph n phòng ngừa tham nhũng; về tri n khai thực hiện công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo d c pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ti u cực, c th
hóa và tổ ch c thực hiện cho phù hợp với ch c năng, nhiệm v , ĩnh vực được giao
quản lý, ph trách, điều kiện thực tế của c quan, đ n vị, địa phư ng mình. Đồng
thời, chủ động tham gia góp ý, kiến nghị đề xuất khắc ph c những hạn chế của
công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực, góp ph n xây dựng, hoàn thiện và
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nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ti u cực tr n địa
bàn huyện; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định àm c sở đ tổng hợp, ph c
v cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
1.2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm
-Tham mưu Hội đồng phổ biến giáo d c pháp luật của huyện xây dựng Kế
hoạch hoạt động năm 2022, trong đó chú trọng tri n khai công tác phổ biến, giáo
d c pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ti u cực với nội dung và hình th c phù
hợp, đặc biệt là hoạt động hưởng ng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).
- Thực hiện việc tự ki m tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân
dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành có nội dung về phòng, chống tham
nhũng; hướng dẫn, phối hợp với các c quan có i n quan rà soát, xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện có nội
dung về phòng, chống tham nhũng.
- Phối hợp với các c quan có i n quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện
thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
1.3. Thanh tra huyện có trách nhiệm
- Chủ trì xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản
tri n khai công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực tr n địa bàn huyện theo
thẩm quyền pháp luật quy định.
- Hướng dẫn tri n khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo d c pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, ti u cực của các phòng, ban, đ n vị, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế chống tham nhũng (ngày 09 tháng
12 hằng năm).
1.4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện có trách nhiệm
Xây dựng và duy trì chuyên m c, chuyên trang phòng, chống tham nhũng,
ti u cực tr n Đài FM và phư ng tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đăng tải
các bài viết chuy n đề, giới thiệu chính sách pháp luật về phòng, chống tham
nhũng, ti u cực và đạo đ c liêm chính trên các chuyên trang, chuyên m c; kịp thời
đưa tin, bài phản ánh các v việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham
nhũng, ti u cực của các c quan đ n vị cá nhân đi n hình trong công tác phòng,
chống tham nhũng, ti u cực r n địa bàn huyện.
1.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm
- Tiếp t c thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại đ n vị
trường học từ năm học 2022-2023. Tr n c sở hướng dẫn của Sở Giáo d c và Đào
tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ ch c tri n khai ồng ghép nội dung pháp uật về
phòng, chống tham nhũng và đạo đ c i m chính vào các chư ng trình giáo d c
ti u học và trung học c sở tr n địa bàn huyện đảm bảo phù hợp với từng cấp học.
- Quá trình tri n khai, bên cạnh việc bám sát nội dung, chư ng trình do c
quan có thẩm quyền biên soạn, c n liên hệ với các c quan ch c năng của tỉnh,
huyện đ phối hợp nghiên c u, biên soạn bổ sung những nội dung phù hợp với quy
định mới của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phư ng; tiến hành đánh giá và
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tổng hợp báo cáo đ y đủ, kịp thời kết quả việc đưa nội dung phòng, chống tham
nhũng, ti u cực vào chư ng trình giảng dạy của các trường, c sở giáo d c tr n địa
bàn tỉnh.
- Tri n khai thực hiện nghi m Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 09/9/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt khung chư ng trình giáo d c địa phư ng
tỉnh Gia Lai thực hiện chư ng trình giáo d c phổ thông theo Thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo d c và Đào tạo ban hành Chư ng trình giáo d c
phổ thông mới.
1.6. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm
Chủ trì, phối hợp với các c quan i n quan tham mưu Ủy ban nhân dân
huyện ban hành kế hoạch, văn bản tiếp t c tri n khai thực hiện Đề án về “Tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các
loại hình doanh nghiệp” tr n địa bàn huyện, tr n c sở Chư ng trình phổ biến,
giáo d c pháp luật giai đoạn 2022-2027 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch tiếp
t c thực hiện Đề án của Bộ Lao động - Thư ng binh và Xã hội tổ ch c tập huấn,
bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho ãnh đạo và
người ao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
1.7. Phòng Nội vụ có trách nhiệm
Tr n c sở hướng dẫn của Sở Nội v , phối hợp với các c quan, đ n vị liên
quan hướng dẫn các c sở đào tạo, bồi dưỡng tr n địa bàn huyện thực hiện lồng
ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các chư ng trình đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công ch c của huyện.
2. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị
- Các c quan, đ n vị, địa phư ng căn c vào ch c năng, nhiệm v của đ n
vị mình thực hiện công khai, minh bạch trong các ĩnh vực hoạt động: Thời gian,
thời đi m công khai, nội dung công khai, hình th c công khai theo quy định của
Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018) và các văn bản pháp luật khác có liên
quan đến ĩnh vực hoạt động. Việc công khai phải thực hiện đ y đủ, đúng quy định
đối với các ĩnh vực hoạt động c n công khai đ công dân, tổ ch c biết; k cả các
nội dung phải công khai trong nội bộ c quan, đ n vị, địa phư ng.
- Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện công khai, minh bạch hoạt
động của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện trên Cổng Thông tin
điện tử của huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban, đ n vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn có trách nhiệm:
+ Thường xuyên chỉ đạo tổ ch c tự ki m tra việc thực hiện công khai, minh
bạch trong hoạt động của c quan, đ n vị và chấn chỉnh, khắc ph c kịp thời những
hạn chế, thiếu sót; các tài liệu minh ch ng cho việc thực hiện công khai, minh
bạch phải được tập hợp đây đủ và gửỉ về Thanh tra huyện khi có yêu c u đ ph c
v báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân huyện
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theo quy định của Thanh tra tỉnh.
+ Thực hiện trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của c quan, đ n
vị mình trong việc thực hiện nhiệm v công v được giao khi có yêu c u của c
quan, tổ ch c, đ n vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó.
Trình tự thủ t c thực hiện trách nhiệm giải trình phải tuân thủ đúng quy định của
pháp luật.
2.2. Xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
2.2.1. Phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc,
ki m tra chặt chẽ các c quan, đ n vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy
định về chế độ, định m c, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm,
quản lý sử d ng tài sản công. Hướng dẫn, ki m soát việc xây dựng, sửa đổi, bổ
sung, quy chế chi tiêu nội bộ của các đ n vị sử d ng ngân sách nhà nước theo đúng
quy định nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử d ng ngân sách, nhà
nước.
- Tr n c sở thẩm quyền pháp luật quy định, tiếp t c tham mưu Ủy ban nhân
dân huyện phối hợp với các c quan i n quan kiến nghị, đề xuất c quan có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về chế độ, định m c, tiêu chuẩn,
trong quản lý, sử d ng kinh phí nhà nước, tài sản công và các quy định về công
khai minh bạch trong công tác quản lý ngân sách, tài sản nhà nước, đ u tư công,
các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. ;
- Tăng cường trách nhiệm trong ki m tra quyết toán ngân sách hàng năm đ
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hạn chế trong việc thực hiện quy định về
tiêu chuẩn, chế độ, định m c và những nội dung khác trong công tác quản lý tài
chính, ngân sách.
2.2.2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách nhà nước có
trách nhiệm:
- Thực hiện nghi m các quy định hiện hành về chế độ, định m c, ti u chuẩn;
tiếp t c nghi n c u, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi ti u nội bộ áp d ng tại đ n vị
mình đảm bảo nguy n tắc công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp uật. Chú
trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tr n c sở tạo điều kiện thuận ợi đ hoàn
thành tốt y u c u nhiệm v của c quan, đ n vị.
- Xây dựng kế hoạch và thường xuyên phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân
tự ki m tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định m c, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí tại c quan, đ n vị mình; tri n khai ki m tra việc chấp hành
các quy định về chế độ, định m c, tiêu chuẩn tại các đ n vị thuộc phạm vi quản lý
đ kịp thời chấn chỉnh, khắc ph c thiếu sót, hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi
sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2.3. Tổ chức quán triệt và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ,
quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:
2.3.1. Phòng Nội vụ có trách nhiệm:
- Tiếp t c tổ ch c theo dõi, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Quyết định
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325/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy
chế văn hóa công v tại các c quan, đ n vị, địa phư ng tr n địa bàn huyện Chư
Păh.
- Tăng cường công tác ki m tra công v trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ
cư ng hành chính, quy tắc ng xử, đạo đ c nghề nghiệp của các c quan, đ n vị,
địa phư ng, của cán bộ, công ch c, vi n ch c đ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử
ý nghi m các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.
2.3.2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tiếp t c tổ ch c thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy tắc ng xử, quy
tắc đạo đ c nghề nghiệp của cán bộ, công ch c, vi n ch c theo các quy định của
pháp luật đối với từng ngành, từng ĩnh vực công tác; gắn với thực hiện có hiệu quả
Kế hoạch số 1618/KH-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tri n
khai thực hiện Đề án văn hóa công v , Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 14/4/2020
của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế văn hóa công v tại các c
quan, đ n vị, địa phư ng tr n địa bàn huyện Chư Păh.
- Tổ ch c quán triệt và thực hiện nghi m quy định về tặng quà và nhận quà
tặng theo Điều 22 Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018) và M c 2 Chư ng
IV 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. Theo đó, các c
quan, đ n vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, người có ch c v , quyền hạn không
được sử d ng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì
m c đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của
pháp luật; việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định m c, tiêu chuẩn, đối
tượng; không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình th c của
c quan, tổ ch c, đ n vị, cá nhân có i n quan đến công việc do mình giải quyết
hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình, trường hợp không từ chối được thì c quan,
tổ ch c, đ n vị phải tổ ch c quản lý, xử lý quà tặng theo quy định.
Trong dịp Tết Nguy n đán Nhâm D n năm 2022, phải thực hiện nghiêm Chỉ
thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về tổ ch c Tết năm 2022; Chỉ
thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các
biện pháp bảo đảm đón Tết Nguy n đán Nhâm D n 2022 vui tư i, ành mạnh, an
toàn, tiết kiệm; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy,
Ủy ban nhân dân huyện i n quan đến việc thăm hỏi, chúc t ng, tặng quà trong dịp
Tết.
- Tổ ch c phổ biến, quán triệt nâng cao nhận th c về xung đột lợi ích và
ki m soát xung đột lợi ích cho cán bộ, công ch c, vi n ch c trong c quan, đ n vị,
địa phư ng; chủ động ki m tra, rà soát trong quá trình tri n khai thực hiện nhiệm
v , công v đ kịp thời phát hiện xung đột lợi ích và có biện pháp xử lý, ki m soát
phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ ch c rà soát, giải quyết khi có
xung đột lợi ích xảy ra trong c quan, đ n vị, đại phư ng phải có tài liệu minh
ch ng đ ph c v báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu
c u.
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2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của c n ộ, c ng c ức, v n c ức trong cơ
quan, đơn vị, địa p ương:
- Các c quan, đ n vị, địa phư ng tiếp t c thực hiện việc chuy n đổi vị trí
công tác theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018) và 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.
- Phòng Nội v có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành
kế hoạch định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) i n quan đến việc chuy n đổi vị trí
công tác theo trách nhiệm, thẩm quyền; Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc
các c quan, đ n vị, địa phư ng trong việc thực hiện các quy định của pháp uật
về chuy n đổi vị trí công tác của công ch c, vi n ch c; đồng thời, theo dõi, ki m
tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua
Thanh tra huyện) đ theo dõi, tổng hợp.
2.5. Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập:
2.5.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tiếp t c quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai tài sản,
thu nhập hàng năm nhằm nâng cao nhận th c, trách nhiệm của cán bộ, công ch c,
vi n ch c trong quá trình kê khai.
- Tri n khai tổ ch c thực hiện việc kê khai, tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản
kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công ch c, vi n
ch c theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018), Nghị
định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về ki m soát tài sản, thu
nhập của người có ch c v , quyền hạn trong c quan, tổ ch c, đ n vị ngay sau khi
có văn bản hướng dẫn kê khai của cấp có thẩm quyền.
2.5.2. Thanh tra huyện có trách nhiệm:
Tr n c sở Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và ch c năng, nhiệm v được giao, có văn bản
hướng dẫn các c quan, đ n vị về việc kê khai tài sản thu nhập, kê khai bổ sung tài
sản, thu nhập năm 2022. Đồng thời, có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo kết
quả việc kê khai tài sản, thu nhập của của người có nghĩa v k khai tr n địa bàn
huyện đ nộp về Thanh tra tỉnh theo quy định.
2.6. Cải cách hành chín , đổi mới công nghệ quản lý, p ương t ức thanh
toán
2.6.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tiếp t c tri n khai có hiệu quả Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày
04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 2435/KH-UBND ngày 10/7/2019
của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử ý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. :
- Tiếp t c đẩy mạnh cải cách thủ t c hành chính theo hướng đ n giản, công
khai, minh bạch trong giao dịch giữa c quan nhà nước với tổ ch c, cá nhân trong
tất cả các ĩnh vực có i n quan đến thủ t c hành chính. Tiếp t c củng cổ, kiện toàn
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bộ phận tiêp nhận vả trả kết quả tại các đ n vị, đại phư ng đảm bảo hoạt động
thông suốt, với tinh th n ph c v chu đáo, tận tình, công tâm, tuyệt đối không gây
phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ ch c, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.
Tiếp t c tăng cường ng d ng công nghệ thông tin trong thực thi công v và ki m
tra, giảm sát việc thực thi công v của cán bộ, công ch c, vi n ch c; tri n khai
thực hiện dịch v công trực tuyến m c độ 3, m c độ 4 nhằm hạn chế công ch c,
viên ch c tiếp xúc trực tiếp với người dân, tổ ch c, doanh nghiệp.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhập các quy định mới của pháp luật có liên
quan đ rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ t c
hành chính thuộc ĩnh vực quản lý.
- Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tri n khai các giải pháp phát tri n thanh
toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Tiếp t c thực hiện nghiêm việc thanh toán
qua tài khoản đối với các khoản chi ngân sách theo đúng các quy định của pháp luật.
2.6.2. h ng Nội vụ có trách nhiệm:
Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp t c thực hiện có hiệu quả công tác
cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, ki m tra các đ n vị trong việc chấp
hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác cải cách hành chính.
2.6.3. Văn ph ng HĐND - UBND huyện có trách nhiệm:
- Hướng dẫn các c quan, đ n vị rà soát, trình Ủy ban nhân dân huyện ban
hành mới hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời các bộ thủ t c hành chính; Đăng tải công
khai các thu t c hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội v huyện và các c quan i n quan xây
dựng kế hoạch ki m soát thủ t c hành chính tại các phòng, ban, các xã, thị trấn;
phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, phát hiện và xử lý
tham nhũng:
3.1. Thanh tra huyện có trách nhiệm
- Tri n khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2022 tr n địa bàn
huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; theo dõi, nắm bắt tình hình và
báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thanh tra đột xuất đối
với những đ n vị có dấu hiệu sai phạm. Thông qua hoạt động thanh tra, chú trọng
phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; chấn chỉnh, khắc
ph c kịp thời những bi u hiện có nguy c dẫn đến tham nhũng.
- Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các Kết luận thanh tra, kiến nghị,
quyết định xử lý c n phải được đôn đốc thực hiện nghiêm hoặc ki m tra, xử lý kịp
thời đối với những đ n vị, cá nhân cố tình không thực hiện.
- Phối hợp với Công an huyện, Viện ki m sát nhân dân huyện tiếp t c thực
hiện mối quan hệ phối hợp theo Thông tư Li n tịch số 03/TTLT-VKSTC-BCABQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Ki m sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và
kiến nghị khởi tố được phát hiện qua hoạt động thanh tra cùng các văn bản chỉ đạo
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của tỉnh, Huyện ủy đối với công tác này.
- Tr n c sở các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018)
và các văn bản hưỡng dẫn thi hành, xây dựng và tri n khai kế hoạch thanh tra việc
thực hiện pháp uật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của địa
phư ng, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các c quan, đ n vị tăng
cường công tác tự ki m tra, thanh tra nội bộ trong công tác thực hiện pháp uật về
phòng, chống tham nhũng.
- Tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp uật
về phòng, chống tham nhũng đối với các đ n vị trực thuộc.
ng an u ện c tr c n ệ :
Căn c ch c năng, nhiệm v , kịp thời phát hiện và xử ý các hành vi, v
việc tham nhũng theo quy định pháp uật.
3.2.
an n n n các xã, thị trấn có trách nhiệm:
Tri n khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
đ kịp thời ghi nhận, nắm được thông tin, phản ánh quan trọng về hành vi tham
nhũng, ti u cực; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tăng cường ki m tra việc thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống ãng phí đối với các ban, ngành tại địa phư ng.
Ngườ đứng đầu c c cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:
- Chủ động tổ ch c tự ki m tra việc thực hiện nhiệm v , công v của người
có ch c v , quyền hạn do mình quản ý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công
việc của c quan, đ n vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý
tham nhũng, tiêu cực.
- Tri n khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Khi tiếp nhận phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, ti u cực, phát hiện có
hành vi tham nhũng, ti u cực và hành vi khác vi phạm pháp luật về tham nhũng,
phải tập trung giải quyết, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho c quan có
thẩm quyền xử ý theo quy định của pháp luật.
- Tiếp t c tri n khai thực hiện nghi m Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày
09/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm
người đ ng đ u c quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng
cường ki m tra, giám sát việc thực hiện kỷ cư ng hành chính.
- Tri n khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về tiếp t c thực
hiện những nhiệm v , giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng ực cạnh tranh Quốc gia năm 2022 gắn với tri n khai thực hiện Nghị quyết
của Chính phủ về nhiệm v , giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát tri n kinh
tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị c quan có thẩm quyền xử lý hành
vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các c quan, đ n vị, cá nhân
do mình quản lý, ph trách. Trường hợp người đ ng đ u, cấp phó của người đ ng
đ u các c quan, đ n vị nếu không làm tốt công tác tự ki m tra, đ xảy ra tham
nhũng trong c quan, đ n vị n i mình trực tiếp ph trách phải bị xử lý trách nhiệm
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theo quy định của pháp luật.
3.4. Đề nghị Hội Doanh nghiệp huyện
Tổ ch c, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên của mình xây dựng
môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, tri n khai áp d ng các quy
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng thời giám sát việc chấp
hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thành viên, hội viên.
4. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ
ch c thành vi n nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp uật
phòng, chống tham nhũng, ti u cực; phối hợp tuy n truyền, vận động nhân dân
thực hiện pháp uật về phòng, chống tham nhũng, tham gia tích cực vào việc phát
hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi nhũng ti u cực của cán bộ,
công ch c, vi n ch c và c quan, tổ ch c, đ n vị.
- Tạo điều kiện và phát huy vai trò của c quan thông tin, truyền thông, phát
thanh và truyền hình trong công tác phòng, chống tham nhũng, ti u cực. Các c
quan thông tin truyền thông có sách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và
chấp hành các quy định của pháp uật về báo chí, quy tắc đạo đ c nghề nghiệp khi
đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng, ti u cực và v việc tham nhũng.
- Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đ u tư
của cộng đồng đ phòng, chống tham nhũng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Căn c Kế hoạch này và tình hình thực tế ở c quan, đ n vị, địa phư ng
mình, xây dựng kế hoạch c th đ tri n khai thực hiện; định kỳ hàng tháng, quý I,
6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng về Ủy ban nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện) theo quy định.
- Kế hoạch của các c quan, đ n vị, địa phư ng phải ban hành chậm nhất
ngày 28/01/2022 và gửi về Thanh tra huyện 01 bản đ theo dõi.
2. Đề nghị các Ban Đảng của huyện
Theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các c quan, đ n vị, địa phư ng
và cán bộ, công ch c, vi n ch c đ kiến nghị với các c quan nhà nước có tham
quyền trong công tác thanh tra, ki m tra, xử lý vi phạm.
3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các Hội, Đoàn thể
huyện:
- Phối hợp chặt chẽ với các c quan, đ n vị, địa phư ng tr n địa bàn huyện
trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản i n quan đến công tác phòng,
chống tham nhũng, ti u cực và đạo đ c liêm chính cho đảng vi n, đoàn vi n, hội
viên, cán bộ, công ch c, vi n ch c thuộc phạm vi quản lý của c quan, đ n vị
mình; đồng thời, tổ ch c tri n khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong c
quan, đ n vị theo đúng quy định của pháp luật.
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- Phát huy vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, ti u cực; kiến nghị, yêu c u c quan, tổ ch c, cá nhân có thẩm
quyền áp d ng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, ti u cực, xác minh, xử lý vi
phạm.
4. Thanh tra huyện có trách nhiệm
Giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này
và tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất cho Ủy ban nhân dân huyện theo
quy định.
Tr n đây à Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm
2022 tr n địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu c u các phòng, ban, đ n vị,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tri n khai thực hiện và đề nghị các Ban Đảng
Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, Đoàn th huyện
quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơ n ận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh;
CHỦ TỊCH
- Thanh tra tỉnh;
- TTr Huyện uỷ; HĐND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PVP;
- Các phòng, ban, đ n vị;
- Các Doanh nghiệp;
- Các ngành đoàn th huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CVTH, CVNC.
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