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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-STTTT Hà Nam, ngày        tháng       năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
 

Thực hiện Công văn số 232/KH-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 

2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN nhằm 

nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông đối với công tác đấu tranh PCTN.  

Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng 

trong ngành, bảo đảm mọi hoạt động trong ngành đều công khai minh bạch góp 

phần ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với mọi nhiệm vụ mà sở 

được giao. Kiên quyết không để xảy ra các vấn đề tiêu cực trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ, xây dựng Sở Thông tin và Truyền thông luôn trong sạch vững mạnh. 

2. Yêu cầu                                                                

Nắm vững mục tiêu, quan điểm PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị; gắn vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ đảng và các tổ chức 

đoàn thể cơ quan, các phòng, ban, đơn vị thuộc sở, trước hết là đảng viên, cán bộ 

chủ chốt và đặc biệt người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đối với việc PCTN, về 

tình hình tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành pháp luật 

trên các lĩnh vực quản lý của sở. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Chỉ đạo các đoàn thể, các phòng chuyên môn thuộc sở chấp hành nghiêm túc 

các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN.  
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Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Hà Nam, đài truyền thanh cấp huyện làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời cung 

cấp thông  tin, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. 

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về PCTN  

Luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội dung tuyên 

truyền: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luât PCTN; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình 

hành động số 11-CTr/TU, ngày 11/01/2016 của Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 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 10-

CT/TTg  ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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. Chương trình số 04-CTr/TU ngày 16/11/2020 

của Tỉnh ủy về Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-

2025; Chương trình số 03/CTr-UBND  ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025; Kế 

hoạch 2611/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc 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 và các văn bản có liên quan. 

Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực 

hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, 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 01/CT-UBND ngày 08/01/2014 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm 

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh để chấn 

chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách 

nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của 

cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam;  

Hình thức tuyên truyền: Phổ biến, quán triệt tại các cuộc họp giao ban, sinh 

hoạt chi bộ và đưa trên mạng nội bộ, trang thông tin điện tử. 

Đối tượng tuyên truyền: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động cơ quan và tổ chức, cá nhân. 

3. Công tác phòng ngừa tham nhũng 

a) Thực hiện nghiêm những quy định  
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Luật Ngân sách nhà nước; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy 

định của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của cơ 

quan: Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quy chế 

hoạt động; Quy chế dân chủ của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy tắc ứng xử 

của cán bộ công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng sở; giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

Tiếp tục thực hiện việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, kinh phí chi thường 

xuyên phục vụ tốt hoạt động của cơ quan. 

b) Thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan 

Công khai minh bạch trong: Mua sắm, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài 

chính và ngân sách nhà nước; Quy chế hoạt động; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế 

dân chủ trong cơ quan; Kế hoạch PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

triển khai thực hiện; công khai kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ như tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển 

điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. 

c) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; rà soát bổ sung quy chế hoạt động, quy 

chế dân chủ; công khai các hoạt động tài chính cho cán bộ công chức giám sát. 

Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế 

làm việc và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam, Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.  

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

Tiếp tục thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Văn bản số 2671/UBND-NC ngày 

18/9/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. 

đ) Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập 

Thực hiện nghiêm, đúng quy định về kê khai tài sản thu nhập đối với diện 

phải kê khai, kê khai bổ sung theo quy định tại Luật PCTN và Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

e) Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra tham nhũng 

Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý 

nếu người đứng đầu không thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác PCTN,  

hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy 

định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 
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phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN.  

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

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ 

Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện tự kiểm tra nội bộ 

trong cơ quan, đơn vị, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm chủ động ngăn ngừa, 

kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế 

toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về “quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị 

có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. 

Ban Thanh tra nhân dân của sở tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, 

nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện các chính sách, pháp luật và những quy định 

của cơ quan liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. 

Nêu cao vai trò làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, tham gia giám sát, 

đấu tranh phê bình, tự phê bình với các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức, 

viên chức khi thi hành công vụ xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. 

Tăng cường giám sát việc chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch 

và quy chế đã ban hành của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về thực hiện các chính sách, pháp luật đối 

với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc sở. 

b) Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN 

Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, qua thanh tra, 

kiểm tra phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ 

hở, bất cập trong quản lý; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến 

nghị, quyết định sau thanh tra theo quy định của pháp luật. 

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp 

luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là 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 công dân và giải 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 công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

27/5/2015 của UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải 

được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lãng phí, 

tiêu cực và các hành vi tham nhũng (nếu có) xảy ra tại cơ quan, đơn vị. Tập trung 



5 

 

  

chỉ đạo công tác xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực thông tin 

truyền thông đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý nhà nước của 

sở. 

d) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN 

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan 

đến hành vi tham nhũng, Giám đốc sở chỉ đạo Thanh tra sở, đơn vị thuộc sở tiến 

hành kiểm tra hoặc thanh tra đột xuất và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 

và có báo cáo kịp thời với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản  

Tham mưu định hướng công tác tuyên truyền viết, thu thập tin bài về PCTN; 

chỉ đạo, tổ chức triển khai, tuyên truyền về PCTN trên Cổng thông tin điện tử. 

2. Phòng Bưu chính-Viễn thông-Công nghệ thông tin, Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông 

Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh, công khai Kế hoạch PCTN năm 

2021 của UBND tỉnh, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện công khai, minh bạch 

các nội dung theo quy định về công tác PCTN trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

3. Văn phòng sở  

Xây dựng các quy chế; công khai chế độ, định mức của sở; hướng dẫn, đôn  

đốc việc kê khai tài sản, thu nhập; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm 

vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp. 

4. Thanh tra sở  

Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch PCNT và tổng hợp báo cáo kết quả định 

kỳ, đột xuất về Thanh tra tỉnh theo quy định. 

Các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;                 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Duy Tuấn 
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