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DEAN 
nâng cao chit 1IrQng, hiu lirc, hiu qua cong tác kiêm tra, giárn sat, thi hành 

k5 1ut lãng; bão dam sij IAnh do cüa Bang trong cong tác dãu tranh phOng, 
chng tham nhung tren dja bàn tinh Lao Cai giai do3n 2020 - 2025 

Phn thfr nht 

S1) CAN TET vA CAN ci5 xAY DuNG BE AN 
I. S! CAN TIIIIT XAY DLfNG  BE AN 
1. Si cn thit xây dirng d an 
Cong tác kim tra, giám sat (KTGS), thi hành kSr lut (THKL) Dãng và cong 

tác phOng, chông tham nhing (PCTN) luOn i1uçic Tinh üy ma 1rirc tip và thumg 
xuyen là Ban Thir&ng V11, Thu&ng tric Tinh üy Lao Cai xác djnh là mt trong 
nhffiig nhim vi quan tr9ng, thu&ng xuyên d länh do, chi d.o, tó chüc thirc hin, 
kêt qua trong thai gian qua âã dtt duqc nhiu chuyn bMn, hiu qua tich c1ic. Tuy 
nhiên, mt s cp i'iy, ngithi ding du cp üy chua thirc sir quan tam và nhn thirc 
day dü, sâu sc ye vi ti-i, vai trô, trách nhim ciia minh di vci cong tác KTGS, 
THKL f)ãng và cong tác PCTN; chixa coi cOng tác KTGS, PCTN là nhim vi 
thung xuyên, lien ti1c d lnh d.o, clii do, dn dn ch.t hxcmg, hiu qua can hn 
chê; càng vài thirc 1rng chung cüa Ca rnr&c, tInh hInh tham nhtng, tiêu circ & tinh 
con chiia dircic dy lüi theo mong mun, d lam ãnh hu&ng tiêu circ d&n s1r phát 
triên cüa da phirang. Mt s6 hn ch v cong tác KTGS, PCTN chm d'txçrc kh.c 
phiic; cMt ltrçmg KTGS hiu qua có mt cOn thp, vn cOn có can b, dãng viên vi 
phm phâi xfr 1 k3 lut. 

Dng ta dA xác ctjnh, nhim vti phOng ngira, du trnh chng tham nhfing, tiêu 
circ là trách nhim cüa ca h thing chInh trj, ma trixâc h& .và chü yu là trách 
nhim cüa cp u và ngixOi dfrng d.0 các cap; ti.r do dOi hOi cap üy, chInh quyên 
cac cAp trong tinh ngày càng phãi quan tm, nãng cao han nta vic lnh do, chi 
do di vài cong tác KTGS, TIIKL Dãng và cong tác PCTN dê gOp phãn hoàn 
thành thng lçri các m11c lieu Nghj quyt Dai  hi  Dai  biêu Bang b tinh Lao Cai 
1n thir XVI là: "xây drng Dãng b5 tinh frong sgch, vfrng mznh todn din"; 
"Jdên quylt ttiu tranh PCTN; nêu cao vai trb, trách nhim cáa cap üy, to ch&c 
dãng, chInk quytn, ngithi thing tu; phdt huy vai trb gidm sat cüa Mt trn TO 
quc, cdc t6 ch,'c tlzành viên và bàn thx h3L Phát hiçn, xie lj kjp thin, chInh 
xác, nghiêm minh, không dl9t t3iphzm, không dixáy ra oan, sai". Vi vy vic 
xây dirng, thrc hin D an: "Nâng cao chit lung, hiu lrc, hiIu qua cong tdc 
kim bra, gidm sat, dii hành k luit Bang bdo dam sr ldnh dzo cña Bang trong 
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cong tdc dliii tranh phàng, chling tham nhflng trên dja bàn tinh Lao Cai giai 
ogn 2020-2025" là cn thit. 

2. Thrc trng IAnh do, clii dio cüa Oãng di vol cong tác KTGS, THK]L 
Bang và cong tác PCTN trên dja bàn tinh, giai don 2016-2020 

2.1. Mt s kIt qua ni b2t dzt du'ic 
Nhn th(rc ciia các cAp üy, t chüc dãng, dãng viên, trurc ht là ngithi dfrng 

dâu cap üy ye vj tn, vai Ira, miic dIch, nghia, thin quan trçng cüa cong tác KTGS, 
cOng tác PCTN dtrçic nâng len. Chat h.rqng, hiu lirc, hiu qua cong tác KTGS, 
PCTN dA dt duqc kt qua tich c1rc. S vi phm dtrqc phát hin, xir l qua KTGS 
nhiêu hyn; cong tác KTGS, thanh Ira duqc thng ci.r&ng và dâ tp trung vào nMng 
lTnh vrc có nguy ca xãy ra tham nhiing cao, gop ph.n tIch circ vào vic ngn ngàa 
tham nhüng; các giãi pháp phông ng'~a tham nhftng, tiêu circ duçic thc hin ca bàn 
dng b cia to chuy&i bin tIch circ trong nhn thi'rc và hành dng cCia can b, 
dãng viên và Nhân dan; vai trO, trách nhim cUa các ca quan dn cCr, M.t trn T 
qu& và Nhân dan timg bixâc dugc phát huy... cia gop phAn gift v[ng n djnh chInh 
trj, tao  môi tnr?mg t& thüc dÀy phát trin kinh t - xa h)i trên dja bàn tinh, cCmg c 
nim tin ciia Nhân dan di vol Dâng và Nhà ni.râc. 

2.2. Hzn cit1 
Cong tác KTGS, TIIKL Bang so vol yêu cAu, nhim vii xây dijng, chinh dn 

Bang vn cOn nhttng han  ch. CO ncii, cO thai dim vic lnh  dao thrc hin cong 
tác KTGS chua thu dng, thu&ng xuyên, ráo rit, thMu quy& lit; vn con tinh 
trg n nang, né trnh, hIiih thrc. Kt qua kim tra chua cao, chuyn bin chua rO 
net dc bit a cAp ca sà; chAt hrcmg, hiu qua cOn thAp, chua dü sirc d giáo dc, 
ngn chn, dAy lui suy thoái, tiêu c1rc trong ni b) Bang. KTGS di vol cap ily 
vien càng cAp, ngithi dung dAu, ngirai có chirc V11, quyn han  và mt s lTnh vrc d 
nay sinh tiêu ciic,... chtra that m3nih  me, quyt lit. Vic tir KTGS, tir phát hin Va 
xr l vi pham trong ni b vn là khau yu; nhiu khuyt dim, sai phm cüa t 
chirc dã.iag, dãng viên ch.m duiçic phát hin. Vic khc phic, sira chita khuy& dim, 
vi phm sau kim Ira chua th.t trit d. 

Vic thrc hin mt s giái pháp phông ngra tham nhffiig cOn hInh thüc, chua 
tao thrcic sir chuyên biên mnh me v nhn thüc; vn cOn tn tai  mt bO phn "chAp 
nhn", "cam chiu" s6ng chung vol tham nhing. 

- Vic phát hin và dAu tranh, xir l kjp th&i nhfrng trixang hçip có bi&i hin 
tham nhthag trong nti b cOn han  ch. TInh trg suy thoái v dao  düc, li s&ig, dn 
dn tiêu c1rc, tham nhffiig Irong can b, dãng viên ch.ra dirçic ngn chn kjp thai. 

- Thrc hin câi each hãnh chfnh có lOc, có noi cOn ch.m, hiu qua chua cao; 
tinh trg sách nhiu cüa mt s can b, cong chrc Irong mt st cci quan quàn 1 
nhà rnthc vn dang là vAn d birc xüc d& vol ngithi dan và doanh nghip. COn vii 
an v tham nhing, kinh th cO tin d diu Ira, truy th, xét xft chm, h sa diki Ira 
phâi Ira d dMu Ira Iai.  Sir phi hçrp gifta các Ca quan chüc nàng trong vic xir 1 
các vi vic, vi an tham nhiing hiu qua chra cao. 
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- Vic trin khai thirc hin các chii Inrong, giài pháp cüa Dng v cong tác 
PCTN và mt s quy djnh cia pháp lut v PCTN & mOt s cp üy, to chirc dãng, ca 
q11in, dan vj hiu qua chi.ra cao; vic bik di.rang, khen thu&ng can b, dãng viên, 
ngtthi dan dikg cam t cao, phát hin htih  vi tham nhiing chira ducic quan thin kp 
thai, dng mic; vic báo v ngx&i phát hin, tá giác, ngu&i d.0 tranh chng tham 
nhQng, tiêu crc chua dtrcic tuyên truyn sâu rng, chi.xa tao  dixçc niêm tin d ngiz&i 
dan cam thy v(tng tm  han trong du tranh, chng tham nhüng, tiêu c1rc. 

2.3. Nguyen n/ian Jzin c/il 
- Trách nhim ci'ia mt s cp ity, t chirc dáng, d.c bit là nguô'i dCrng d.0 

mt s dp üy chua nhn thrc dy dü, kjp thai, chua thc s1r quan tam cong tác 
KTGS, THKL Dáng, cong tác PCTN; con thiu chü dng trong vic lnh dao,  chi 
dovà t6 chüc thirc hin, chi.ra phát huy thrçic vai trO, trách nhim, chira nêu guang 
y: dao dirc, lôi sng, chi.ra kiên quy& dAu tranh cMng tham nhQng nh.t là trong 
phát hin, xix l vii vic, vii an tham nhiing. T chüc b may üy ban kim tra các 
cap, cüa ca quan Co ch(ic nàng PCTN chi.ra th.t m?nh;  mt b phn can b kim 
tra, can b lam cOng tác PCTN chira dáp i'rng yêu cu, nhim vi1. 

- Cong tác quãn l, giám sat can b, clang viên trong mt so cap üy, ca quan, 
to chirc, clan vj chua cht ch, k lut, kSr ci.rang cOn bj buOng lông. 

II. CAN CI5 PHAP L XAY DUNG E AN 
Nghj quyt S6 01-NQ/DFT ngày 16/10/2020 cüa Di hi dai  biu Dãng b tinh 

Lao Cai ln thu XVI, nhim lcS' 2020 - 2025. 

Phn thfr hai 
MTJC TIEU, NIIIM Vç, GuI PHAP CHU YEU 

GIA! BON 2020 - 2025 
I. M1JC TIEU 
1. Mic tiêu t6ng quát 
Nãng cao trách nhim, hiu qua lnh dao,  chi  dao  cüa cp üy, ngu&i dung dâu 

cap üy dOi vài cong tác KTGS, THKL và Cong tác PCTN, nht là vic KTGS, phát 
hin và xr l nghiêm minh các hành vi tham nhi1ng, tiêu circ vth quyt tam chfnh 

A A A A A t W tn khong co vung cam, vung trong, khong co ngogi l, k/tong co d(ZC quyen, du 
ngw?ti do là ai", dê ngän chn và timg btràc dÀy lüi tham nhüng, tiêu cic. Náng 
cao nng 1c, hiu qua cong tác tham mini cAp fiy, t6 chuc clang v cong tác KTGS, 
THKL Dâng và cong tác PCTN, gân v&i cong tác xây di.rng, chinh don Dãng, xây 
dçng h th6ng chInh trj trong sach,  v(tng manh, 

hoat dng hiu lrc, hiu qua, thirc 
hin thÀng lqi Nghj  quyt 0ai hi dai  biu Dãng b tinh Lao Cai ln thir XVI, 
nhim kS'  2020 - 2025.. 

2. Mic tiêu cz th, giai doin 2020-2025 
2.1. V cong tdc KTGS và THKL DOng 
2.1.1. Dái v&i các ca'p zy 
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- Tip tiic lârih do, chi do, lam t& cong tác tii ti.rO'ng, thng nh.t hành dng 
và clal trong toàn Dãng b, thirc hin thng lçii n1iim vi cong tác KTGS, gi 
v&ng k3 ci.rcmg, k lu.t, phát huy. dan chü, tang ci.r&ng doàn kt. thAng nht trong 
Dãng; triên khai, quán tritkjp thai các van ban mi cüa Ban ChAp hành, B) ChInh 
tn, Ban BI thix, UBKT Trung uung, Tinh üy ye cong tác KTGS và THKL Dãng tii 
các to chüc dãng Va dâng viên trong Dáng b tinh; xây drng chirong trInh KTGS 
dam bão toàn din trên tAt cã các lTnh virc, tr9ng tam là cong tác t ch'Crc can b, tài 
cbinh, quãn l dat dai và xây dirng ca bàn; to chüc thrc hin nhim vii KTGS dam, 
bão theo chircmg trInh dA xây dimg và dimg theo các quy djnh cüa Diu 1 Dãng và 
các huóng dn cüa Uy ban KMm tra Trung icmg. 

- DAu nhim kr và hang näm, 100% cAp üy, th chi:rc dãng ban hành chrnmg 
trinh KTGS. Trong do nêu rO di tuçYng dixçic KTGS; ni dung KTGS (chi trQng 
den vic Mnh dgo, chi dgo th-c hin các chi thj, nghj quyêt cia cá'p trên và cap 
mInh; các lTnh vec dlxáy ra sal phqin nhu-: cong tác can b5; tài chInh — tài sán, 
quán 15 tài nguyen, khoáng san; du tu, xáy dcng, dt dal,...); phân cong nhim vi 
eii th cho cAp üy vien trirc tip phii trách, chi dao,  thirc hin các cuc KTGS. 

- TinhiXy KTGS cMi vài 14/14 dãng b trirc thuc Tinhüy. 

- Các huyn iXy, thj üy, thà.nh iry, dãng üy trirc thuc Tinh y KTGS di v6i 
100% các clang b, chi b Cu s trtrc thuc. 

- Các clang b cci sâ KTGS di vth 100% các chi bQ trrc thuc. 

- Trong nhim kr, các clii bO tin hành KTGS chuyên dà lu 20 dn 30% clang 
viên; KTGS thithng xuyên di vai 100% clang viên thông qua cong tác sinh hoat 
thtr?ing k cUa chi b. 

- 100% dcm thir khiu nai,  th cáo t chirc clang, clang viên,... thrçic xem xét, xi:r 
1, giái quyt kp thai, d(ing thai gian quy djnh. 

- 100% th claire clang, clang viên vi ph.m b xir l k) 1u.t duing ni dung, mire 
d vi phm theo quy djnh. 

2.1.2. Ekll vol các c0 quan tham mu-u giüp vic c4p ay 
- Các cci quan chuyên trách tham mini giirp vic Tinh üy và cAp huyn (ban th 

chirc, ban tuyên giáo, ban dan van, ban ni chInh, van phông cAp uy) tin hành 
KTGS và giiXp cAp üy tin hành  KTGS chuyên d di vói 100% các cAp fiy cAp 
dithi trirc tip; các ccr quan chuyên trách tham miru giuip vic cuia cAp uSr cAp duâi 
trirc tip v thc hin nghj quy&, chi thj, quy djnh, quy ch, kt lun cuia Dãng 
thuOc lTnh vire cong tác do Ca quan minh phii trách. 

- Xem xét, xir l, giái quyt 100% dcm thu th cáo lien quan dn lTnh virc cong 
tác do ca quan minh phii trách diing thM gian quy ctjnh. 

- Klai có yêu c&u, cit dü can b, cluing thânh phan tham gia các doàn KTGS 
theo quy ch phi hçTp. 

2.1.3. D6i vOl các dáng doàn, ban can sr dáng 
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100% các dãng doãn, ban can sir dãng xây dmg dixgc nghj quyt chuyên d 
v lãnh dao cong tác kim tra vic chap hành chü trixoiig, du&ng 1i, chinh sách cüa 
Dãng. 

2.1.4. Di v&i iy ban kie2m tra các cp 

- Tham mtru giüp cAp ày thrc hin toàn din các nhim vi theo quy djnh càa 
Diu 30, Diu 1 Dãng. 

- E)Au nhim kr  và hang näm, 100% ày ban kim tra ban hãnh chuong trinh 
KTGS. Trong do nêu rO di tuqng duçic KTGS; ni dung KTGS (chü tr9ng den 
vic lânh dao,  chi  dao  thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa cAp trên và cAp mInh; 
các lTnh virc d xáy ra sai phm nhu: cong tác can b; tâi chfnh - tâi san; quãii 1 tài 
nguyen, khoáng san; du tix, xây dçrng, dAt dai ...); phan cong nhim vii C1i th cho 
các &ng chi lãnh do hoc cá nhãn các ding chi thành viên ày ban kim tra trrc 
tip phitrách các cuc KTGS. 

- TMn hãnh KTGS toàn din các nhim vi theo quy djnh cüa Diu 32, Diêu 1 
Dãng. Trong do chà trçng mtt s nii dung: 

+ Kim tra kbi có dAu hiu vi phm di vài th chüc dãng và dãng viên tang tr 
20-30% so vâi nhiêm kr trtthc. 

+ Giám sat chuyên d di vâi cAp ày viên càng cAp, k câ. ày viên ban th'i&ng 
vi cap ày. 

+ UBKT Tinh ày, UBKT các cAp ày true thuôc Tinhüy kim tra tài chinh cAp 
ày càng cap it nhât 01 krçrtJnhim kS. 

- Trong nhirn k5r tham muu cho cAp ày to churc tp hu&i nghip vti cOng tác 
KTGS cho 100/0 so can b9 lam cong tac KTGS tix cap clii b9 Ira len. 

, A - 2.2. Ve cong Iacphong, chong tham nhung 

- 100% dan thu th cáo v tham nhing, tiêu crc duçc xác minh, xà 1)", giái 
quy& kjp thii theo di.'ing quy djnh cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà ni.râc. 

- 100% dAu hiu vi phm v tham nhtng ciia th chüc dâng, dãng viên phãi 
dixçic xác mmli, kim tra, xem xét lam rO theo quy dnh. 

- 100% tru&ng hçip có dAu hiu phm tci hinh sir v tham nhQng duçic phát 
hin qua cong tác thanh tra, KTGS, rà soát phãi duqc chuynh so vii vic cho ca 
quan cãnh sat diu tra xác mirth, lam rO theo quy djnh; sai phm phái duçic xà l 
nghiêm minh theo quy djnh càa pháp luat. 

- 100% vii vic, vii an v tham nhing, lAng phI duçic thra ra giái quy&, xét xà 
kp thii, dàng ngt.rOi, dñng ti, di'ing pháp 1ut, có tác diing giáo di1c, ran de, phông 
ngixa cao. 

- 100% CáC yen cu v bao v ngtii phát hin, t6 giác, ngu&i du tranh ch&ag 
tham nhi.ing, tiêu cue thiçrc thirc hin nhanh chóng, kp th?yi, hiu qua theo dàng 
quy dnh cüa pháp 1ut; dng thOi khen thuthig kjpthOi cá iihân có thành tfch trong 
phát hin, th giác, dAu tranh cMng tham nhing, tiêu circ. 
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- 100% can b, cong chic trirâc khi thrçic b nhim, b nhim 1i, d cir d Mu 
gir vi tn 1nh dao t?i cci quan dan cir, Hi dông than dan, thuc din cp üy, t chirc 
dãng trirc thuc Tinhüy quãn 1 tr len dêu phãi dixcrc thm tra, xác minh tInh lrung 
thirc, vic chap hành quy dinh  cia Nhà nixâc trong ké khai, minh b.ch tai san, thu 
nhp theo quy djnh. 

- 100% ngixäi Co chirc vi quyn h?n  phái dtrçic tam  dInh chi cong tác, tam 
thOi chuyên vi trI cong tác khác theo quy djnh khi có can cir cho ring ngtthi do vi 
pbm pháp li4t lien quan den Tham nhthag. 

II. NIIIM VJ 
1. V nâng cao cht lung, hiu lire hiu qua cong tác KTGS và THKL Dãng 
1.1. Dái vó1 c4p uj cdc cap 

- Xây dirng chuong trinh, k hoch KTGS theo tinh than chi dao  cüa cp 11y 
cap trên, phi hçTp vOi tInh hInh thirc tin, nhim vi chinh frj cia dãng b, dja 
phixcrng, trong dO phái xác dnh rö di tuçmg, ni dung, thai gian KTGS; phân cong 
ci the cho các dng chi üy viên ban thithng vii (nu cO ban thir&ng vii cp uy) hoc 
các dng chI cAp üy vien phii trách các cuc KTGS. 

- Chü trQng KTGS di vài t chüc dãng & các co quan, don vj và ngu&i dirng 
d.0 cAp ui, th chi'xc dãng, t chIrc nhà ntràc. Khi tin hanh KTGS di vài t chüc 
dàng cn tin hành KTGS di vài dng chI bi thu, phó bi thu cAp u hoc bI thii, 
phO bI thu ban can sr dãng, dãng doàn v thiic hin trách nhim theo quy chê lam 
vic, hoc chirc trách nhim v11 dugc giao... 

- CAp üy the cAp lanh dao,  chi do liia ch9n nhttng vn d tr9ng tam, trong do 
tp thing KTGS vic chAp hành các chü truong, dtrOiig Mi, ngF'j quyêt, clii thi, quy 
djnh cña Dàng, chInh sách pháp li4t  ciia Nba nu&c v các ni dung, lTnh vrc sau: 

+ Vic lânh dao,  chi  dao  t chi'rc thirc hin 18 D an trçng tm cüa Ban ChAp 
h?mh Dãng b tinh Khóa XVI, nhim kt 2020-2025. 

+ Vic thc hin quan dim, dithng Mi cüa Dãng, vic thi hành Diu 1 Dàng, 
các quy djnh cüa Dã.ng, pháp h4t c'àa Nhà nuâc trong cong tác chinh trj, tu tuOTig, 
hoat dng báo chf, tuyên truyn. 

+ Vic chAp hành các nguyen tc cüa Dãng; chAp hành quy ch lam vic, ch 
dt cong tác; thc hin dan chü trong Dãng, gi gin doàn kt ni b; v mi quan 
h gita M chüc dãng a dang viên vth qun chiing nhân dan; vic giáo diic rèn 
1uyn nãng cao phm chAt dao  due each mng cüa can bQ dãng vien. 

+ KTGS vic th1rc hãnh ti& kirn, PCTN, lang phI thuc các lTnh virc sfr diing 
ngan sách nhà nirâc, vn ODA, tâi trç cUa nuâc ngoài, quan l tâi chInh, tâi san 
cong. xây dirng co ban, mua srn trang thit bj, quãn l và s1r diing dat dai; rèn 
1uyn phm chAt dao  dirc Mi sng cüa can b, dangvien; tang cu&ng cOng the 
KTGS cua Dang gan vm vai tro, trach n1iim cua cac to chi.rc chmh tr! va cua than 
d trong dAu tranh PCTN, lang phi. 
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+. KTGS vic thrc hin cài cách hành chinh và thu tiic hnh ch{nh  lien quan 
dn giái quyt cáe cong vic cüa các th chüc và cá ithãn d.c bit là trong the hot 
dng d&u tu, sanxuAt; kinh doanh. 

+ Ki&m tra vic thc hin the chü tnrcTng, quan dim cüa Dàng v cái each tix 
pháp, trong di&u Ira, truy t& xét xu, thi hành an, nh&t là các vi an nghiêm trçng, 
gay birc xic trong di.r lun. 

.+ KTGS vjc tuyn ding, quy hoach, luân chuyn, dào t.o, bi duông, d bat, 
b nhim, b tn, scr d1ing, khen thi.rng và thirc hin chInh sách can b. 

+ KTGS vice lãnh do, chi do và giái quyt khiu nai,  t cáo ciia dáng viên 
và nhân dan; vic thc hin quy ch dan ehU & ca sO. 

- Cp u các cp tang cu&ng lãnh do, chi dao  các t ehrc dãng, các cci quan 
chüc nang di mth phu&ng pháp KTGS, kSr lust Dãng; kt hcrp KTGS trong Dàng 
vOi thanh tra cüa Nba nuac và giám sat eCia Nhán dan. 

-. T.ng cithng clii dao  vic khc phiic, süa chfta, thrc hin eác kt lu.n sau 
KTGS. Kiên quyt xCr l các hành vi bao che, c tinh trI hoãn hoc c không 
chAp hành các quyt djnh, kt 1un KTGS. 

- D& vth các chi b: Tang cu&ng KTGS thtrmg xuyên và chuyên d d6i vOi 
dãng vien, tp trung kim tra vic thc hin nghj quyt cüa chi bO,  nhim vi dugc 
chi b) phân cOng, tiêu chuAn dãng vien, vic gift gIn phm chAt dao  dCrc Mi sang va 
gift mi quan h vói các t6 ch'Crc dãng, quAn chi.ng 0 nai cu trCi. 

1.2. D6i vol UBKT cac cp 

- Duçic Ciy ban kMm tra cAp trên kim tra, giám sat. 

- Chü dng tham mi.ru giñp cAp u xây dimg và t chCrö th1rc hin t& chi.rcmg 
trInh KTGS cüa cAp u và cña üy ban kim Ira; dam bão kim Ira có tr9ng tam, 
tr9ng di&ii, giám sat phài m& rng... 

- Thirc hin toàn din các nhim vi cüa üy ban kim Ira theo quy djnh tai 
Diu 32 Diu l Dãng; trong do chü tr9ng kim Ira di vOl to chi'rc dáng cAp duOi 
và dãng viên, tnxOc hét là cAp ur viên cCing cAp, can b thuc din cAp u' cAp mmnh 
quãn l khi cO d&u hiu vi phm trong các lTnh virc nhy cam, d xáy ra sai pham... 
Hang näm, uy ban kim Ira các cAp, k cã. üy ban kim Ira các dãng u co' sO phâi 
thc hin duqc nhim vii kim Ira di vói clang viên, kê cã cap u' vien cüng cap 
khi có dAu hiu vi phm. Giám sat chuyên d dôi vOi to chCrc clang cAp du&i, clang 
vien, nOi  thing giám sat phài dirqc mO rng trên tat cã các iinh. 

- Uy ban kim Ira các cAp kjp thOi giãi quyt, dCing th0i gian quy djnh the doii 
thu khiu  nai,  t cáo di vOi t chi.c clang và clang viên; han  chê tOi thiêu thm thu 
khiu ni, th cáo. dông nguOi, virqt cAp, kéo dài. 

- Nâng cao chAt luqng, hiu qua hoat  dng cOng tác KTGS cüa üy bàn kim tra 
clang u cø sO, nhât là üy ban kim Ira clang uSi co' sO xâ vCmg cao, vCmgdng bào dan 
tc thiu s&.. 
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- Uy ban KMrn tra Tinh üy chü tn ph6i hcTp v&i Dáng doàn HDND tinh, Ban 
Can s1r Dãng UBND tinh, f)ãng doãn M.t trn T quc tinh, các s&, ban, ngAnh, 
doan the lien quan tien hành rà soát, th6ng nMt chuang trinh KTGS, thanh ira tng 
the trong toàn tinh bão dam không âé chng chéo v ni dung, d& ting, thôi gian 
dôi vói ca quan, dan vj, to chrc dãng Irong mt nm, không lam ãnh hixrng dn 
viêc thirc hién nhim vii chInh frj ciXa cor quan, dcm vj, th chi.rc dãng din KTGS, 
thanh ira. 

- Uy ban kim ira thnh iXy, thj üy, huyn .üy cM tn ph& hçip-vói các cci quan, 
dan vj ciXng cap tiên hành rà soát, thng nht chrnmg trInh KTGS, thanh ira tong 
the trong toàn dãng b minh báo dam không d chng chéo v ni dung, di tixçrng, 
th?ñ gian dôi vri cor quan, dan vj, th chüc dãng trong mt nãm, không lam ãnh 
h'ithng dn vic thirc hin nhim vii chinh trj cüa cor quan, don vj, M chüc dãng 
din KTGS, thanh tra.,. 

- Tang cixông cong tác tuyên truyn ph bin cong tiXc KTGS ciXa Dãng theo 
Quy djnh sO 1409-QD/TU ngày 08/01/2020 cüa Tinh üy v vic cung cap thông tin 
cho báo chi sau các kr hçp cüa Ban Thu?mg vii Tinh üy, Ban Chp hành E)ãng b 
tinh (ni dung v cong tác KTGS và THKL Dáng), Uy ban Kim ira Tinh üy; các 
cp üy trirc thuc Tinh Ciy quy djnh vic cung cp thông tin cho Mo chI sau các kr 
h9p cüa cAp üy, üy ban kim tra cUa cAp Uy có lien quan dn cong tác KTGS. Trén 
Ca si do cong khai các thông tin v KTGS và THIKL ciXa Dãng trén các phuoiig 
tin thông tin dai  chñng d cüng c lông tin cüa Nhn dan dM vài Dáng. 

1.3. Dñi vói cdc cc quan chuyên trdch tham mu'u giüp v4c cp üy 
- Xây dirng duçic chixung trinh KTGS toàn khoá và hang näm theo 1nh dao, 

chi dao  cUa cAp u' ciXng cAp và yêu cAu nhim vi chInh fri ciXa th chüc co quan, 
don vj mIñh. 

- Tang cithng tMn hành KTGS chuyên d di vài th chi.'rc dãng cAp duài, ca 
A p . . A P * A A quan cung chuyen nganh cap dum ye to chuc th%rc hiçn cac nhiçm vi chuyen mon 

thuc lrnh virc th chrc, ca quan minh phii trách. 
- CM tn, ph& h9p vâi üy ban kim ira các cAp trin khai các cuc KTGS theo 

chixcmg tnInh k hoach. 
- Djnh kr báo cáo cong tác KTGS, THKL, giái quyt khiu n?.i,  t cáo vài cAp 

u cing cAp (thông qua UBKT). Kp th?ri báo cáo cAp uS' ciXng cAp (thông qua üy 
ban' kim ira) các dAu hiu vi phm và vi phm lien quan dn t chirc dãng, dãng 
viên thuc din cAp uS' quàn  iS'... 

1.4. L)ii vói dáng itoàn, ban can sr dáng 
- Tang curng länh do cOng tác kim ira vic chp hành chü trucmg, duing 16i, 

chmnh sách ciXa Dàng, cong 'tác tiêp cong dan và giái quyêt khiêu n.i to cáo ciXa cong 
dn theo quy djnh ciia pháp lut. Dnh k5' báo cáo cong tác kiêm Ira, kS' lust, giâi 
quyt khiu nai,  M cáo vói Tinh US'.  K.p thôi báo cáo Tinh uS' (thông qua üy ban kim 
Ira) các dàu hiu vi phm và vi phm lien quan dn t chjrc dãng và dãng vien thuc 
din Tinh uS' quãn  iS'... 
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- Ban hành nglij 4uyêt, chixcing trin.h hãnh dng th'çrc hin cong tác kiêm tra. 
- Chi d.o. thc hin cong tác kim Ira thuc phm vi länh dao  do c.p u' c.p 

trên trirc tiêp giao. 
1.5. Cáng c tJ chác b5 may, nâng cao chit lwing, ndng lrc tti ngfl can b5 

lam cong tác KTGS các cap. 
- Các c.p u' t.p trung lành do rà soát, dánh giá di ngfi can b lam cong tác 

KTGS, thanh tra, tr do xay dmg quy ho.ch)  -dào tao,  bi. diiOiig kin thirc quãn 1 
nhà nuàc, 1 1un chInh trj, chuyên mon nghip vi dáp 1mg các dMu kin, tiêu 
chun can b trên ca sO' do s.p xp, b tn can b cho phli hqp. Chü trQng chi do 
xây dung t chlre b may, can b ca quan Uy ban Kim tra Tinh u, cci quan üy 
ban kim tra các huyn i:iy, thj Uy, thành uSr, dãng u' trtrc thuc Tinh u theo quy 
djnh cüa Trung rcmg. 

Uy ban Kim tra Tinh üy chü tn phi hqp vth Ban T chic Tinh üy xây 
dmg quy.hoch, k hoch cthig c& kin toàn di ngü can b kiêm tra dãng các c&p 
dam bào s hxçmg, chit luçing dáp 1mg yêu c.0 ithim vi trixâc m.t và lâu dài (theo 
các' quy djnh ciia Trung uxxng). 

Ban ThuO'ng vi Tinh üy xem xét quy& djnh luân chuyn Uy vien Uy ban 
Kim Ira Tinh iXy sang lam cong tác lnh d.o, quãn l các cp, các ngnh và ngugc 
lai (theo Thông báo k& 1un cüa B ChInh trj v luân chuyn can b kim Ira). 

+ Dam bâo thng s biên ch can b cña ci qwin Uy ban Kiêm ira Tinh u và 
ca quan iiy ban kim Ira huyn uSr, thj üy, thành u, dãng üy trirc thuc có dli s 
luçmg theo quy djnh, dáp 1mg yêu cu nhim yi' trong tinh hmnh mO'i. 

+ Uy ban Kim ira Tinh üy tip tiic nghiên ci'u xây dmg, th chi.'rc thc hin có 
hiu quA phucmg an s.p xp t chlrc b may ca quan Uy ban Kiêm Ira Tinh üy theo 
D an s 28 ngày 14/4/2020 cliaBan ThuO'ng vi Tinhüy. 

+ Xây dirng chi.rcmg trhih, k hoach, ni dung t.p hu.n, bi duO'ng nghip vi 
KTGS, T}{KL Dang cho di ngü can b kim Ira các cp, d.c bit là can b kim 
Ira c.p ca sO'; dn näm 2023 có 100% can b kim Ira các c&p duçrc bi duô'ng, tp 
hun nghip vti KTGS và THKL Dãng. 

- Dci mO'i ni dung, phircing pháp tp hun, bi duong nghip viii cho dii ng[i 
can b KTGS các c.p theo htrâng sat vài thc tin, tránh 1 1un suông. TJBKT 
Tinh u ph6i hqp vài Trtr&ng ChInh trj tinh mO' các lap tp huk nghip vii cho can 
b kim Ira dãng c.p huyn. Các huyn u, thành u, ftij Uy, dàng u 1rirc thuc 
Tinh ur pMi hcip vói Uy ban Kim Ira Tinh u mO' các lOp t.p huân nghip vi cho 
canbkimtradângO'cosâ. 

2. V cong tác phông, chng tham nhüng 
2.1. Nãng cao hiu qua lânh do cüa Dáng v t chlrc thijc hin hiu quA các 

giãipháp phOng ngira tham nhlin, 11mg bixO'c lam cho can b, dâng vién "không 
muOn tham nhiing, /thông the tham nhiing, k/iOng can tham nhiing". 

2.2. Tang cirO'ng phi h9p, phát huy hiu quA cong tác KTGS; cOng tác thanh 
Ira, diu Ira, truy th, xét xli cUa ca quan nhà nuâc nh&m phát hin, xli l nghiêm 
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minh, kp thô'i, khOng có vüng cm déii vci các hânh vi tham nh(ng, tiêu circ; xir 1 
ngn chn có hiu qua "tham nhitng vf' lam cho can b, dãng viên "không dam 
tham nhüng, tiêu crc". 

* 2.3. Tang cuôiig vai trô giám sat, phãn bin xà hi ciXa Mt trn T quc, các 
tO chi'rc chInh trj - x hi, ca quan dan cir, báo chI và Nhân dan di vri cong tác 
KTGS, TBKL Dàng, cong tác PCTN trên dja bàn tinh dê cfing c& kin toàn hoat 
dng, gop phán lam cho to chirc dâng ngày càng vrng mnh, trong sch hon. 

2.4. Nâng cao vai trà, trách nhim cüangt±ii dtng du; tip tiic di mói, sang to 
ye to chirc, hoatdng, nãng cao nang 1%rc ciba co qirnn  tham mini cp üy dãng trong 
1h do, thirc hin KTGS, THKL Dãng; chii tr9ng kin toàn t chirc b may, và can 
b nhäm nâng cao chat hrqng, hiu qua hot dng các co quan có chirc nang PCTN. 

ifi. GIAJ PiiA 
1. Nâng cao hiu qua 1Anhdo, chi do cüa Pang d& vó'i cong tác KTGS, 

k 1ut Bang 

1.1. C.p u' các c.p, nh.t là clii b tang cin1ng cong tác giáo dic chInh trj tx 
ti.rOiig; vic quãn l cht die can b, dãng viên và thirc hin t& cong tác giáo dic 
chInh tn tii tuOng, nâng cao ch.t hrcng cong tác trin khai, quán trit, nghiên cthi, 
h9c tp các nghj quy&, clii thj, quy djnh cüa Dãng, chInh sách pháp Iut cüa Nba 
nurc d can b, dàng viên nm vihig, tr giác chip hành, d chii dng phông ngra, 
ngan chn xáy ra vi phm, gop ph.n thixc hin có hiu qua cong tác KTGS va k 
h4t cüa Dàng. 

1.2. Lânh dao  và thirc hin có hiu qua: Nghj quyt s 14-NQ/TW cüa Ban 
Chip hành Trung hang khóa X v tang ctr&ng cong tác KTGS cfia Pang. Nghj 
quyt Trung trcing 4 khóa XI, khóa XII gn vài day mnh vic hçc tp và lam theo 
tu tur&ng, dao  dirc, phong cách H Cii Minh theo Chj thj s 05-CTITW cüa B 
ChInh tn. Thirc hin tht các quy djnh, hixàng dk, quy trinh thrc hin cOng tác 
KTGS và THKL cüa Pang. 

1.3. Cp ui', ban thurng viii c&p ày cáo cp tang cithng cong tác lânh dao, chi  dao 
và thçc hin hiu qua cong tao KTGS theo Diu 30 Diu l Pang; djnh k3 nghe 
UBKT d cAp üy, ban thu&ng vii cAp iy cho kin clii dao v cOng tác KTGS theo 
quy ch lam vic; giái quyt kjp thai nhfrng ki&i nghj  cUa t chirc dãng cap dtrói và 
djnh k' hng nam, cu& nhim kr chiX tn, chi dao vic thng kt cong tao KTGS Va k 
1i4t cüa Pang i cAp mInh 

1.4. Chi dao Uy ban Kim tra Tinh üy rà soát, bt sung quy tdnh KTGS cüa 
cAp üy và UBKT cáo cAp phà hç'p vói th%rc tin và thc hin cãi cách hành chInh; 
các cAp üy 1nh d.o üy ban ki&n tra thU dQng thammiru, giUp cAp Uy thirc hin t6t 
cOng tao KTGS và trin khai, thirc hin toàn din các nhim vii theo Diu 1 Pang, 
trç)ng tam là kim tra dãng viên là cAp Uy viên cling cAp hoc can b din Ban 
Thirông viii cAp Uy cUng cAp quàn 1 và t chi'rc dàng cAp dithi tnijc tiêp khi có dâu 
hiu vi phm. 
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1.5. Nâng cao hiu qua câng tác KTGS d& vói các t chtrc dng và dáng viên. 
Ch.tr9ng KTGS ngxôi di'rng du c&p uSr, t ch.'rc dáng, t chc nhà nirâc, M.t trn 
T quôc, các t, chüc doàn th chInh trj - x hi & các c&p trong vic thirc hiên chirc 
trách nhim vi ducic giao. 

1.6. CM dao  thc hin t& cong tác quy hoach can b üy ban kiêm tra các cap; 

gân cong tác quy ho?.ch  vài cOng tác dào tao,  bi duôTlg can b. 
1.7. Cün.g c, kintoãn t& ch&c, b may, tang cu&ng can b dü s61ng,àri 

bão chit hiqng cho ca quan üy ban kim tra và ñy ban kMm tra các c&p theo tinh 
th.n Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 17/4/20 15 cCia B Chfnh tn; Nghj quyt s 
18-NQ/TW cüa Ban Ch.p hnh Trung trang; D an s6 28-DAJTtJ ngày 14/4/2020 
cüa Ban Thtx&ng vii Tinh üy nhim tinh g9n, hiu 1rc, hiu qua; t chIrc bi duOng 
nghip vii chuyên mon cho can b) lam cong tác KTGS; d.0 tu c s& 4t cht, 
phi.rmig tin lam vic cho co quan üy ban kim tra. 

1.8. Lam t& cong tác bi&i dung, khen t1nrOng, nhân rng nhfthg giâi pháp 
tIch c1rc, nhng cách lam sang tao,  có hiu qua d t chi'ic thc hin thng lcci các 
m11c tiêu, nhim viii ma nghj quyt, chrnmg trInh hang näm áâ d ra. 

1.9. Djnh k' tiên hành ctánh giá sa kêt, tong kêt thc tin, r(it ra bài h9c và dê 
ra các giái pbáp ci.i. th; tang ctrng khá näng dr báo v tInh bInh vi pham ciXa t 
chüc dàng và dãng vien, nht là vi ph?m m&i do tác dng cüa mt trái ca ch thj 
trithng, sir phát lrin nhanh chóng ciia khoa h9c cong ngh; nhftng kê h& trong thirc 
hin ca ch chinh sách... dchà dng phông ngiIa say ra vi phm. Djnh k' báo cáo 
vài c&p trén nMng v.n c1 khó khan, vuàng m.c trong qua trinh t chrc thc hin 
d chi clao tháo g kp thOi; kin nghj sira di, b sung nhftng b.t cp trong thirc t. 

2. Nâng cao hiu qua lAnh i10 ella Dâng v thirc hin các giãi pháp phông 
ngfra tham nhting, tirng biró'c lam cho can b, dãng viên "Không mun tham 
nhiing, không th tham n/lung và k/lông can i/lam nhüng" 

2.1. DJi mói cong idc tuyên truyn, ph biln, giáo dic v FCTN lam c/jo 
- . A - ,, can b9, dang vien k/long muon tham n/lung 

- Hang nam cp lly các cp, ngtthi di'rng dan c&p üy, cci qu.an, don vj thc hin 
tuyên truyn, ph bin chll trirong cña Dãng, chinh sách pháp lut cüa Nba niz&c v 
PCTN g.n vth vic giao diic dao  dt'rc, 1im chInh, trách nhim nêu gucmg ciia can 

b, dàng viên, nht là vic tu dixOiig, rèn 1uyn, nãng cao dao  dirc cách mng; 
phông, cMng ôác biu hin "tr din bi&f', "tir chuyn hóa". Lam cho can b, dang 

• viên phãi "hem chIuh", hang say, sang tao,  trách nhim vói cong vic, thirc hin tot 
cht'rc trách, nhim vi duqc giao; quan h cOng tác, lam vic, i'rng xix ding mvc,  tn 
tam di vài ngithi dan và doanh nghip; loai bO tix tix&ng cüa can bO,  dãng viên 
nh&t là ngtr&i dimg du cp üy, chInh quyn dja phucmg, dcm vj cho rang "day 

• mQnh cong tác PGTNsêlàm ánh htdnig tlnh hInh chInh frj djaphicong, don vf, lam 
hgn ch st nghip chung, hgn chphát trié'n kinh tê - xä hal;  lam hqn chê, can Ira 

sy dOi mói, dam nghi dam lam cia can a, dáng vien". 
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- Tip t11c di mth mmnh m phtrcing thic tuyên truyn, ph bin, giáo diic 
pháp 1u4t,  báo dam tinh da dng, linh ho,t, sang tao,  hp dan, hiu qua; tAng cu&ng 
(mg di.ing cong ngh thông tin, fruyên thông trong cong tác tuyên truyn ph bin, 
giáo dic pháp 1ut ye PCTN. Xay dimg chiwng trinh, chuyên trang, chuyên mllc; 
tin, bài có chü de, ni dung ye PCTN trên phucrng tin thông tin dai  ching. Ni 
dung tuyén truyn, chii tr9ng len an, phê phán tham nliting, tiêu crc, can b tha 
hóa; tich circ chü tr9ng biêu diicmg, nêu guotig ngii?ñ t&, vic t&; vic bão v, 
khen thung,. dng viên nhüng ngithi tIch c1rc, dung cam du tranh PCTN 'd tao 
hiu (mg lan tOa v du tranh, bài thr tham nhting, d hinh thành vAn hóa không 
tham nhüng trong can bQ, clang viên và qu.n cháng Nhân dan. TIch circ tuyên 
truyên k& qua kim tra, thanh tra, xét xir vi phm v vii vic, vii an tham nhiing, 
tiêu clrc; kêt qua xr 1 vic dua tin sai sr that, vu cáo, bja dt. 

- Djnh kS'  hang nAm vào djp kST nim sir kin ljch sfr quan Irong, ca quan 
tuyên giáo chü tn, phi hqp cüng ci quan báo chI, truyn hmnh t chCrc cuc thi có 
giái thithng vài chü d lien quan lTnh viic PCTN và ma rng, dành th&i gian dê 
quAn cháng Nhân dan, can b, clang viên tir nguyen tham gia. T chirc vinh danh 
trao giâi, k& hcTp vai biu di.rcrng gucing ngix&i tht, vic t&, nguôi dung cam dâu 
tranh PCTN, tiêu circ. 

- Phi hçip t chüc thirc hin tt, hiu qua cong tác giáo dic kin thüc PCTN 
t?i các ca sâ giáo diic, dào t?o  theo lu.t PCTN, theo chi dao  cüa ChInh phU, Thu 
ti.ràng Chfnh phX, cüa bO,  ngành .v cong tác PCTN. 

2.2. Tiêr, tyc rà soát, hoân thin vâ thrc h&n  nghiêm c ch chInh sdch ye 
quãn ifi kinh €1, xd h3i dphyc vy cong Mc PCTN lam cho can b, dáng viên 
"khOng thltham nhüng" 

- Chi dao  chinh quyn các cp th1rc hin nghiêm quy djnh cüa Nba nuac v 
các lTnh virc kinh t - xã hi; chü trQng chi dao,  pMi hçip thrc hin nghiêm tue các 
kin nghj, k& lun cüa co quan thnh tra, kim tra, kim toán d khc phiic nhüng 
Mt cap, yu kern y ccr ch& chInh sách, gop ph.n ngAn chn, d.y liii tham nhting, 
lAng phi; chü dcng xay dirng k hoach rà soát the quy djnh d kjp thô'i diu climb, 
cp nht mói theo quy djnh cüa Nba nu&c v cci ch, chInh sách, ch d, djnh rnüc, 
tiêu chuân dam báo diing quy djnh; chi dao  thirc hin nghiem vic cong khai, rninh 
bach d phông ngra tham nhung. Thirc hin các giái pháp v kMm soát quyn liic 
trong các lTnh vrc kinh t - xA hti, kh.c phiic cci ch "xin - cho", "duyt - c.p", cci 
ch "dc thii" nht là trong linh vrc du tu xây dçmg cci bàn, quàn 1 quy hoch 
xây dmg, quãn l dAt dai, tài chinh, tài san công, cong tác can bc trên dja bàn tinh. 
Xir l nghiêm các vi phm. 

Chá tr9ng chi dao  tc chirc thc hin nghiêm vic lAy ki&i tham gia cüa the 
di tixçing chju si.r tác dng khi xây drng ban hành các cci ch, chInh sách, các ch 
d, djnh mi.'rc, tieu chun trên dja bàn tinh. 

- TIch circ th1rc hin, dAy nhanh tin d, chAt luqng trong vic cài cách thu 
tiic hành chInh dam Mo dng bO,  thông sut tir tinh tai ca sâ theo chi dao  cüa 
ChInh phü, Thu tiiâng Chinh phü; dua tin d, chAt luçing, hiu qua thirc hin cái 
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• each hnh chinh là mt trong nhflng diu kin tiên quyt d dnh giá trách nhim 
cua nguoi dirng du chinh quên dia phtroTlg, cci quan, don vi trong binh xet mtrc 
d9 hoan thanh nhiçm.vii hang nam. 

- Thc hin cong b& cong khai duông day nóng d thirc hin h trçi, hithng 
dn ngixoi dan và doanh nghip giãi quy& the thu tic hành chInh; tO chiic vic tiêp 
n1in và xu 1 tin báo, th giác v tham nhüng, tiêu circ trong giài quyt thu t1ic hành 
chmh, thurc hiên nghiêm các quy dnih ye tráchnhiêm gial lnnh cu.a can bô, cOng 
chrc, nguñ dfrng dâu trong vic thrc hin cong vii; thirc hin nghiêm vic tng 
qua và nhn qua tng theo quy djnh cüa Lut PCTN. Xir 1 nghiêm các vi ph?m. 

- Xy drng và thirc hin ch d, chInh sách di vài can b, cong chüc, ngix&i 
d&u trnh chng tham nhng, tiêu circ: 

+ Hti dtng nhán dan, IJy ban nhãn d tinh xây di.rng, t chüc thirc hin 
chinh sách d.c thü, qu5 khen thithng d khuyên khIch, biu duong can b, dàng 
viên, nguôi dan thing cam t cao, phát hin hành vi tham nhflng. 

+ Thirc hin hiu qua cong tác báo v ngu&i phát hin, th giác, nguôi d.0 
trnh chông tham nhfing, lang phi, tiêu c1rc. TrQng thin là rà soát xây drng hoàn 
thin, cong khai và t6 chüc thirc hin bin pháp bào v ngixài phát hin, to giác, 
ngui dâu trnh chông tham nhing, tiêu circ dam bào nhanh chóng, kjp thOi, hiu 
qua trên dja bàn tinh. 

+Hng nm, Ban Ni chInh Tinh üy phi hqp vi Ban T( chIrc Tinh üy, sâ 
Ni vi, tong hqp, dánh giá vic thrc hin, hoàn thành các nhim vi, miic  tiêu D& an 
v phát hin, xr l hành vi tham nhing, kjp thai d xu&t cp có thãm quyên khen 
thuingcá nhan, tp the theo quy djnh. T churc trin khai, th1rc hin t& quy djnh v 
mua tin phi.ic vi cOng tác PCTN tai quAn chóng Nhân dan, can b, dàng viên. 

2.3. Thrc hiçn tat cong Mc t6 chzc, can b phic vj cong Mc PCTN, thrc 
hin cdc giáiphdp cái each tin iwong, thyc hin tiEt kim clii €tê tang thu nhp 
cho can bç3, cong chfrc, ngwôi lao a'ng d lam cho can b, ddng viên "khOng 
can tham nhüng" 

- Xây dmg, hoàn thin các quy djnh cUa tinh v cong tác quàn l, giám sat 
cht ch can b, dàng viên; nãng cao chit hxçmg thi tuyn, thi nâng ngch, dào to 
can b, cong chirc; nãng cao kS' h4t, k' cuong trong hot dng cOng vi; thc hin 
chinh sách tinh giàn bién ch; thc hin các giài pháp khuyên khfch nâng cao hiu 
qua sir ding ngun nhãn lirc, nthig cao näng suit lao dng; thirc hin các giãi pháp 
cai each ch dO tin hwng; thirc hành tit kim chOng lang phi to nguon bô sung, 
nâng cao thu nhp cho can bO,  cong chrc, viên chirc theo quy djnh cUa Nhà nuc, 
timg bixâc nãng cao dôi s6ng, 4t chit cüa Ca nhân và gia dInh can bO,  cong chuc, 
viên chute;... d cãn,bQ, dang vien, cOng chcrc, vien çhtc "không. ccn tl2am nhIbig". 

- Tip t1ic  t chuc thrc hin thi tuyn cong khai các chirc danh can bO lãnh 
dao quãn 1; thrc hin nghiêm quy dlnh  v xir 1 trách nhim ngi.thi dfrng dAu car 
quan, darn vj d xáy ra tham nhing. 
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- Clii dao  rà soát, si'ra di, b sung các quy dnh v cong tác th ch(rc - cn bO báo 
dam cong khai, mirth bach, dan chü, khâ thi. Thithng xuyên KTGS cong tác can b. 
Tp thing KTGS nhffiig can b, dâng viên có du hiu tham nhüng; nhfrng ngixäi có 
nhiêu dir 1un ye tham nhiing; nhfiiig ngithi giit chirc vi1 lãnh dao,  quan l' và dirge 
quy hoach gift các chrc vi lânh dao,  quàn 1 trong b) may h th&ig chInh lii các cAp. 

- Thc hin diu chuyn can b, cong chüc khi có dir 1un hoc có biu hin 
tiêu circ, tham nhng, uy tIn thAp; quy djnh tm dInh chi cong tác d& vó'i can b, 
côngchücd kim dim, xác mirth, kt 1u.n khicó dAu hiu phm ti tham nhuing 
theo quy djnh ci'ia Dãng, Nba nixâc. 

- Thirc hin, cM dao  thc hin hiu qua chU trirong b6 trI mt s chic danh can 
b lnh dao cap huyn, xa không phâi là ngu&i dja phucrng; không b tn nhftng ngir&i 
có quan h gia dmnh càng lam mt s cong vic, nhim vii d xáy ra tham nhfing. 

- T chirc thirc hin, chi 40 thrc hin nghiêm, hiu qua Quy dinh  s 205-
QD/TW ngày 23/9/20 19 cia B Chmnh tn v vic kim soát quyn lirc trong cong 
tác can b và ch&ag chay chrc, chay quyn; xi:r l nghiêm các vi phm. 

- Thirc hin nghiêm vic minh bach  tâi san, thu nh.p cüa can b, clang viên. 
Kim soát cht chë vic kê khai, tang cithng cOng tác xác minh tlnh trung thirc v 
kê khai, cong khai tâi san, thu nh.p, di vói các tnrmg h9p can b, cong chirc 
chrçic giâi thiu d frng cir, d cir dirge bAu, b nhim, b nhim 'ai. Không th chüc 
bAu, b6 nhim, b nhim lai di vth chüc daub din cAp üy, to chüc clang tr1rc 
thuc TinhUy qua.n 1 trâ len khi chrra có kt 1u.n cüa ca qun có thAni quyn v 
tInh trung thirc trong kê khai, cong khai tài san, thu nhp cza can b, clang viên. 

+ Xây drng ban hành quy djnh v thAm tra, xác minh vic kê khai tài san di 
vài can b, cong chirc dirge gith thiu, d cir d bAu, b nhim, b nhim la di 
vâi the chirc danh din cAp üy, th chüc clang trtrc thuc Tinhüy quanl. 

- Rà soát, sfra di, b sung, ban hành mri quy tc i.ng xi cüa can bO,  cong 
chirc, viên chirc theo quy djnh cUa Lut PCTN näm 2018 và các van ban huàng 
dn thi hành cüa ca quan nhà nuàc có thâm quyn. 

3. Tang cir&ng phi hç'p, phát huy hiu qua cong tá KTGS; cong tác 
thanh tra, aiu tra, truy t6, xét xii cUa co' quan nhà ntró'c nhm phát hin, xii 
l nghiêm minh, kjp thOl, không có vüng cAm do! vO'i các hành vi tham nhüng, 
tiêu circ; xii 1 ngán chn có hiu qua "tham nhUng vt" lam cho can b, clang 
viên "không dam tham nhüng, tiêu clrc" 

3.1. Tang cwôngphôi hilp,  phdt huy hiu qua cong tác KTGS cáa Dáng ye 
cong tdc PCTN 

- Cãc cp Uy dâng tip tiic thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa Trung ucing, 
ciia Tinh iy v tang cuông sr lânh dao  cüa cAp üy clang trong cong tác PCTN; 
cong tác di thoai, tip cOng dan, giài quy& don thir khiu ni, t cáo cüa cong dan 
trèn da bàn tinh. Các vii vic lien quan dn tham nhi3ng phãi dirge giãi quy& kjp 
thri, xü l nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut. 
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Tang cu?ing trách nhim kim tra dOt  xu&t và trirc tip ci'ia cp iiy, nguôi di'rng 
d&u c.p Uy; üy ban kim Ira các cp di vi ca qiian, don vj trrc thuOc dê un n.n, 
dng viên, kjp thai diki chinh, sra chtta. Coi trçng cong tác phông ngüa, khi phát 
hin dAu hiu vi phm v tham nhing, tieu circ phâi tin hnh kiêm Ira, xem xét lam 
rO và xir 1 nghiêm theo quy djnh ci'ia Dãng và pháp lust cña Nhà ni.rOc, không Co 

vüng c&n; lam rO dn dâu xi 1 dn do; loai  bO tu tuO'ng n nang, né tránh, e ngi cho 
rang dAu hiêu do phai khng dmh CO Vi pham mn tiên hanh kiêm Ira 

- CAp üy, üy ban kiêm Ira các cap tich crc thu dng t chüc hiu qua cong t 
phôi hçTp, thrc hin nhim vii KTGS, trng buOc khc phiic tmnh trng yêu kern ye tir 
phát hin tham nhing trong nOi hO. Khi cAn thit thành 1p doàn cong tác lien ngãnh 
phi hcp thirc hin KTGS d xr 1 có hiu qua các vi1 vic tham nhüng, tiêu circ 
nghiêm tr9ng. Tang cir&ng KTGS di v&i lTnh vi.rc có nguy co' tham nhiing, lang phi. 

- Các cAp üy chü tr9ng clii dao  xr 1 nghiêrn mirth, kp thôi các viii vic, V1 

an, d.c bit quan các vi an dim (nu có); có rñt kinh nghim sau rni vy. vic/vi 
an. Chi dao,  thc hin nghiêm ngt và dAy dü quy trInh ye thm quyncüa üy ban 
kiêm Ira dôi vài vy. vic tham nhüng; chuyn h so' vi vic sang cci quan tu pháp 
xir l theo quy djnh khi phát hin có dAn biu phm tOi  hInh  sir. 

- Uy ban Kim Ira Tinh üy chü tn pMi hqp vài các cci quan tham muu, giüp 
vic Tinh üy dc bit là Ban NOi  chInh Tinh üy trong tham muu Tinh üy tt chüc 
thc hin KTGS chuyên d hoc gân nOi  dung v cong tác lAnh d.o, chi dao,  thirc 
hin cong tác PCTN ciia cAp iXy, ngu&i dfrng dAu cAp üy, th chüc dãng trirc thuOc 
áê KTGS; phát hin, xir 1 kjpthOi và cong khai kt qua xü 1' sai pham cüa can bO, 
dãng vien. Tang cuing giám sat chuyên d d chü dng phát hin sam dAuhiu 
tham nhQng ciia t chCrc dãng, dãngviên, nhAt là ngtrOi dfrng dAn d kimtra, k& 
lun và xir l kjp thai, nghiêm minh cãv kr 14t dãng và chInh quyAn. 

- Uy ban Kim tra.Tinh ñy chü tn, phi hçip vâi Ban NOi chInh Tinh üy, Ban 
T chi1rc Titth iXy tt chüc vâ pMi hçrp vói cci quan lien quan thc hin xác minh 
tInh trung thrc v kê khai, cOng kirni tài san, thu nh.p, d& vài các trix&ng hqp can 
bO, cong cure duçic d cr d bAn, b nhim, b nhiin 1i các chirc dRnh  thuOc din 
Ban Thuang vi Tinh üy quãn l. D& vài chirc danh din to chirc dàng, ban thu&ng 
vy. cAp üy trirc thuOc Tinh üy quãn l, vic xác minh do üy ban kiêm Ira cap do 
phi hçrp vài van phOng cAp uy, ban t chic ciing cAp và cci quan cO lien quan thc 
hin theo quy djnh. 

- Uy ban. Kim Ira Tinh üy chil tn phi hçip vó'i' Ban NOi chInh Tinh üy xây 
dirng chuong tninh, k hoach hAng näm phi hcip to chüc thirc hin cong tác KTGS 
cüa dâng v cong tác PCTN; cong tác kim Ira dãng viên, to chirc dãng CO dâu hiu 
vi phm v tham nhthig; phi hqp xác minh, giái quyêt don thu to cáo dàng viên, to 
chcrc dâng v tham nhüng d6i vOi Vy. vic phirc tap, kéo dài, vy. vic tO cáo dOi 
tucrng thuOc  din Tinh üy quãn l. 

- Uy ban Kim Ira Tinh iiy chU tn phcM hcip viii các cci quan tham muu giüp 
vic Tinh üy, thxâc mt là Ban NOi  chInh Tinh üy, các cci quan có chrc nang v 
PCTN tham miru Tinh üy xây dung, ban hàiih huàng dn c11 the hOa dâu hiu nhn 
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bMt vi phm trong linh vrc PCTN cüa t6 chüc dâng, dàng viên d tin hânh quy 
trmnh kiêm tra khi có dAu hiu vi phm eüa th chirc dãng và diãng viên. 

3.2. Tang cwôizgph6i hip, p/ia! hay hiu qua Cong tác thank ira, diu tra, 
truy to, xét xfr cüa c0 quan nhà nwác nhm phd! hin, xi lfl nghiêm mink, kjp 
th&i cdc vi vic, v an tham nhñng, lieu crc, ngân chn có hiu qua "tham 
nhüng vat" 

- Tip tic thc hin t& quy djnh v pMi hqp gifla Uy ban Kim tra Tinh uS', 
Ban Ni chihh Tinhüy vài các ccx quan chuyên trách ciia Nhà nithc dKTGS phát 
hin, xü iS' kjp th&i và cong khai kt qua xi iS' sai ph?rn cüa can b, dàng viên. 

- Hoat dng thanh tra, KTGS; diu tra, truy th, xét xii ngoài nhim viii phát 
hin, uôn nan, xir iS' nghiêm các vi pham, cn kin nghj ccx quan có th&m quyn sCra 
di, diu chinh, b sung các quy djnh theo quy djnh ciia Dàng, pháp lu.t cüa Nba 
nuâc. Chi tr9ng thirc hin "phát huy, báo vç" cái dung, "gi1i gin, baa ye" can b có 
tam huy&, Co nàng 1c, dam nghT, dam lam, dam chju trách nhim vI sr nghip 
chung dê khuyn khIch di mói, sang tao  trong hoat dng xây dmg, phát trin d.t 
nuàc, xây di.rng Dãng. 

- Tp trung 1nh do, chi dao  dÀy  m?nh  cong tác KTGS ca Dãng; cong tác 
thanh tra, kMm ira cüa Nha nirâc; cOng tác diu ira, truy t, xét xii cüa các ccx qilan 

tir pháp; xir iS' nghiOm minh, kp thoi, dng b Ca v k5' 1ut Dãng, hành chinh, 
kinh t và hinh sr các vii vic, vi an tham nhfing. Tp trung länh do, chi dao,  thc 
hin dAy nhanh tin dc, xir iS' nghiêm minh các vii vic, vi an tham nhflng, tiêu circ 
nghiêm lrçng, phüc tap, dir 1un xã hi quan tam; các vi vic, viii an thuOc din 
Ban Thtrông vi, Thtthng trirc Tinhüy chi lao. 

- Tn cithng thanh Ira, kim Ira dt xuAt di viii t chi'rc, cá nhãn có dAu hiu 
tham nhing, tiêu circ; các triz&ng hçxp có dAu hiu ti phm phát hin qua thanh Ira, 
kim Ira phái chuyn h scx vii vic cho ccx quan cnh sat diu Ira; xfr iS' nghiêm va 
cong khai kt qua xir iS' theo quy djnh. 

- Tang c'tthng thc hin t& cong tác tip nhn, xii iS' tin báo, t giác ti phm, 
cong tác khcxi t& diu Ira, truy t& xét xir các vi an tham nhilng, kinh té, chiic vil; 
mr rng hoat dng PCTN ra khu vi.rc ngoài nhà rnrâc theo Lut PCTN. 

- Tang cirông chi dao,  t chiic thirc hin cOng tác KTGS, thanh ira ho.t dng 
cña các ccx qu.an, don vj, có chirc nang PCTN, các cá nhãn thirc hin nhim vi 
PCTN d kjp th&i phát hin, xir iS' nghiêm các sai phm theo quy djnh ciia pháp 
lu.t; kiên quy& dira ra khOi b may nhftng can bO,  cOng chiic, viên chiic thoái hóa, 
bin chAt, vi phm quy djnh cüa Dàng, pháp 1ut ciia Nhã nirâc. 

- Hang näm tip tiic chi dao  tO cl±c thc hin cO hiu qua cOng tao rà soát các 
cuc thanh Ira ye kinh tê - xä hi và vic thic hin cáo kin ngh ciia kim toán 
Nba nithc, kt h4n cüa Thanh ira Chmnh phü, thanh Ira b ngânh; t chirc thc hin 
kiêm Ira cOng tác lânh dao,  chi  dao  vic thanh Ira vi vic, khOi t6, diu Ira, truy th, 
xét xir cáo vi an ye tham nhüng, kinh t& các vii vic, vi an nghiêm trçng, phiic 
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tap, dz li4n xà hi quan tam trên dja bàn tinh d kjp thôi clii d?.o  xCr 1 nghiêm các 
sai phrn v tham nhng, tiêu circ theo quy djnh. cüa pháp Iut. 

- T.ng ci.thng và nâng cao. çht lixqng các cuc kMni tra, thanh Ira trách 
nhim, tp trung vào các lThh vrc d nay sinh tham nhing, tiêu circ. Chii trçng 
náng cao dao  dirc cong vii, dao  d'(rc ngh nghip, nàng iirc,. cht hrcing di ngü can 
b lam cong tác kMm tra, thanh Ira. Nghiêm cm hành vi lot tay, nhn qua, tng 
qua throi mçi hinh thuc gitta dan vi, thanh viên, tô/doan KTGS, thanh Ira, diêu Ira 
và di tLxçrng duçic KTGS, thanh  Ira, diu Ira; trtthng hçip CO Vi phm s bj xern xét 
xr 1 kr 1ut nghiêm và cong khai kt qua xr 1 theo quy dnh cüa pháp lut. 

-. Tang cuông hoat dng phi hçp, trao di, cung c.p thông tin v th chüc 
dãng, dãng viên khi có d.0 hiu vi ph?m v tham nhüng, tiêu circ ctôi vâi cong tác 
KTGS, thanh Ira, kim sat, diu Ira giih các t chirc, dan vj vói Ban NOi  chfnh 
Tinh üy, UBKT các cp khi có d ngh. 

- UBKT các cp, các c quan ch'Crc näng kp thñ cung cp thông tin cho báo 
chI, thirc hin Cong khai hoat dng theo quy djnh d djnh huàng dix 1un v kt qua 
KTGS, k' 1ut, xi'x l các vii vic; kt qua khâi t, diu Ira, .truy th, xét xü các vi an 
tham nhthig, kinh th, k cã nMng vAn d nhay cam, xa hi quan tam. 

4. Phát buy vai trô giám sat, phãn bin xä hi cüa Mt trn To quc, các 
to chfrc chinh trj - xâ hi, các co quan dan cli', báo clii và trách nhim cüa 
Nhân dan di vO'i cong tác KTGS, THKL dãng, cong tác PCTN trên dja bàn 
tinh dê cling c, kin toàn hot dng, gop phAn lam cho Dãng vfrng mnh Va 
trong s3ch hon 

4.1. Nâng cao, phát lzuy Izogt dng giám sat cáa HDND và diii  biêu HDND; 
V A A A r a r , r Mcd trçzn To quoc vu cac to clutc thanh vien, cac cc quan bao c/u frong FCTN. 

- Các ca quan dan ci'r, Mt tn3n T quc vàcac t chi'rc thành viên dAy m?nh 
hoat dng giám sat, phãn bin xâ h,i, nâng cao so luqng, chat hrcmg các cuc giám 
sat chuyên d; báo dam giám sat cht chë vic thirc hin các kik nghj, yêu cAn sau 
giám sat. Phát huy vai IrO cia Nhãn dan, cac t chic xã hi và các phiiong tin 
thông tin dai  chUng trong phát hin dAu hiu tham nh17.ng. 

+ Tang cix?mg tuyên truyn, vn dng doàn viên, Nliân dan th1rc hin pháp 
1ut v& PCTN, nãng cao.trách nhim trong dAn tranh PCIN, tiêu cvc;  to chirc phân 
bin xA hi, kMn nghj hoàn thin chInh sách, pháp li4t ye PCTN, tiêu ctrc;  kiên 
ngh vic thirc.hin các bin pháp phôngngira, phát hin, xir 1 tham nhing. HAng 
nàm giám sat vic thrc hin pháp luj.t v PCTN, giám sat hoat dng bào v pháp 
lu.t cüa cá.c ca quan Vs pháp, thirc hin thucvng ton pháp 1ut. 

+ ThtrO'ng trirc và các Ban cüa HDND các cAp xác djnh nhliuig linh vçrc cAn 
tp trung tip dan, giani sat d xây dirng ng14 quyt giám sat hang  nm cüa Hi' 

ding nhán dan, nhât là v các lTnh vzc d nay sinh thamnhing, tiêu circ. 

- Tang cuôiig s1r phi hçp, kt hqp giüa hoat dng giárn sat cia Mt trn T 
quc, HDND và các t chirc chinh trj - xa hi vài hoat  dng KTGS cia Dâng và 

hoat dng giãm sat cia HDND các cAp. 
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+ Thixông trçrc HDND phi hçip ch.t ch vói Doàn d?.i  biu Quc hi, Mt t4n 
To quôc và các ban HDND trong vic tip dan, giài quyt dcm thi.r khiu n.i, tO cáo, 
däc biêt là giám sat viêc giai quyt khiu nal, to cáo cua cong dan lien quan d&n  cong 
tác PCTN. 

+ Thumg tric HDND và Mt trn T quc các c.p ph& hcTp cht chê trong 
vic thông nht chucmg trinh giám sat d tránh vic chng chéo và nãng cao hiu 
qua, chAt hxçng các cuc giám sat. 

- Phát huy trách iihim, vai trô ciia ccx quan báo clii và nba báo: Luôn chüdng, 
sang tao,  tmnh chin dAu cao trong thông tin, tuyên truyn; tIch circ, chü dng tham gia. 
phOng ngira, phát hin các bi&i hin, hành vi tham nh'ing. Tuyên truyn xây dirng van 
hóa không tham nhthag Irong can .b, clang viên và qiin chCing Nhân dan. 

Thc hin các phóng sir, bài vi& diu tra, len an, dAu tranh không khoan 
nhixçmg di vài các bi&u hin tiêu circ, hành vi tham nhffiig và các hành vi bao che cho 
tham nhfng, tiêu circ; hang näm t chCrc biêu duorig các tác phâm, phOng sir báo chI, 
truyn hInh hay, dnh duçrc sir quan tam cüa dông dáo du lun, có giá frj giáo dc, 
djnh hixrng t& di vài cong tác PCTN, tiêu cijc; tao  hiu irng, phong trào toãn dn 
ctoàn kt len an, dAu tranh, bài trir tham nh'Qng, tiêu crc. 

4.2. TJ ch&c tiê'p nhn, phdt huy vai trb hiu qua thông tin, phán ánh v 
tham nhñng, tiêu cy'c cáa Nhân dan 

- CAp üy các cAp lath dao,  chi  dao  Uy ban kim tra các cAp, các cci quan don vj 
có chCrc näng PCTN thc hin cong M them các kênh tiêp nhn thông tin phãn 
ãn.h, t cáo v tham nhüng, tiêu ci.xc cüa Nhán dan dôi vài tO chirc clang và clang 
viên qua cng thông tin din tr, qua dir?ing day nóng, thông qua vic to chCrc tiep 
dan hang tháng cXa dng clii bI thu cAp üy; b tn can b) có dü phAm chAt dao  &rc, 
nang 1c d tip dan dn phán ánh, t cáo 

- Coi tr9ng, thirc hin nghiên ciru các dcm thu th cáo có ni dung v tham 
nhiing, dà xuAt phuxcmg an xfr l kjp thôi, khOng bO 19t sai phm; trong xir l dam 
bão dñng nguyen t.c, quy djnh ciXa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuâc. 

- Dam báo bI mt ngui M cáo, fran trc)ng, bào v ngirOi th cáo tham nhi1ng có 
tam huyt, mun dóng gop vào sir nghip xây dirng chinh dOn Dáng, cIA vixqt qua 
nhiu khó khän d t cáo, phãn ánh vi Dáng v nhfrng sai phm ciXa can b, clang 
viên. T chüc phucmg an báo v ngtrOi th cáo và clii trá kinh phi, h trçr ngu&i dan 
cung cAp thông tin theo qUy djnh mua tin phic vi cong tác PCTN. £Mng th&i các 
ca quan dm1 vj thc hinxir l theo quy djnh cüa pháp lut d& vâi nh(tng nguâi 
lqi dung th cáo hành vi tham nhiing d vu khng, t6 cáo sai sir that. 

5. Nâng cao vai trO, trách nhim cüa ngirôi dfrng du; tip tiic di mó'i, 
sang to v t chfrc, hoyt dng, nâng cao näng hyc cUa c0 quan tham mini cAp 
uy dãng trong lAnh do, thirc hin .KTGS, THKL Bang; chü trQng kin toàn 
t chfrc b may, can .b, nâng cao hiu Irc,hiu qua hoit dng các cr quan có 
chfrc nAng PCTN 
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5.1. Cp üy, ngiri dng du c.p üy, ca quan, don vj chu trách nhim trirc 
tiêp trong viêc tnên khai, to chuc thuc hiên d an nay va trong viêc lânh daq chi 
do, tO chirc KTGS, THKL Dang; thc hin cOng tác PCTN tai  dja phuong, cci 
qiin, don vj theo quy djnh cüa Dãng, pháp 1u.t ciia Nhà nuâc. 

- Dua cOng tác PCTN thành mt ni dung sinh hoat, dánh giá, kim diem djnh 
kr ci:ia cp üy (tháng, qu, nàm). Hang nm, dua vào chucmg trmnh KTGS cüa c.p 
uy voi chuyên de PCTN dê to chjrc thixc hiên, thuc hiên nghiêm quy dmh tiêp dan 
djnh ki; trrc tip lành dao,  chi ct.o xir l, giái quyt kjp thôi the dan thu t cáo, k 
câ the dan kik nghj có ni dung t cáo v tham nhfing. 

- CM dQng thirc hin, chi dao  thirc hin các giái pháp phông ngtra, phát hin 
và xr 1 kjp thñ, nghiêm minh các vi vic tham nhüng và các hành vi bao che, 
dung tüng, can trâ vic chng tham nhüng theo quy djnh cUa Dãng, pháp 1u.t cUa 
Nba nu&c. 

- T chirc th1rc hin nghiêm quy djnh v trách nhim nêu gtrang cüa can b, 
dãng viên. Khen thuàng, dng viên kjp th&i d& vri cá nhân và tp th lam t& cong 
tác tir KTGS phát hin tham nhüng, tiêu circ trong t chirc, dan vj rninh, xir 1 
nghiêm minh theo quy djnh ciXa pháp li4t,  trnh tmnh trng bao che cho can b c.p 
dirO'i tham nhing, tiêu crc hoc vi sq m.t thành tIch ci.'ia th chirc, dan vj ma không 
xfr 1 nghiêm minh can b vi phm. 

5.2. DM .mói phuxmg thirc hoat dng, thng cumg phucing tin, trang thi& bj 
lam vic, cfing c& nâng cao phm ch.t, nang liic cüa di ngfi can b lam cong tác 
PCTN, cong tác KTGS, nMt là di ng can b kim tra, thanh tra, diu Ira, kim sat, 
tôa an tnrc tip lam cong tác phát hin, xir 1 các vi vic, vi.i an tham nhüng, lieu 
circ. Nguôi drng d.0 dja phuong, ngành, ca quan chju trách nhim t chirc hoat 
dng kim soát quy&n lye,  th1rc hành hem chInh, "chdng tham nhiing chinh ngay 
trong cac cci quan có chic nàng cluing tham ihüng"; chu trách nhim trixâc Dãng, 
Nba nucic ye uy tin cua nganh, lmh virc trong cong tac dau tranh PCTN, tieu cvc.  To 
chüc thc hin bão dam nguyêii tac mci cong dan du binh dang truàc pháp lut, 
mçi hành vi vi phm pháp h4t và ti phm phãi duqc phát hin, xr 1 kjp th&i, 
chinh xác nghiêm minh, không d lt ti phm, không d xãy ra oan, sai, không có 
vling em. Xir 1 nghiêm minh nhUng can b, dãng viên vi ph?m pháp lu.t, bat kê là 
ai, a vj tn cOng tác nào, dA nghi hun hay can ducing nhim. 

Tip tiic lânh d.o, chi dao  thirc hin cãi each trong hoat dng tix pháp; thc 
hin kin toãn nãng cao hiu qua hoat dng ca Ca quan diu tra, Vin kim sat 
nhãn dan, Tàa an nhan dan, Thi hành an theo quy dnh mth cña pháp lust; quan 
tam dào tao,  bi duthig can b và b sung can bi d nâng cao hiu hrc, hiu qua 
hoat dng cüa üy bàn kim Ira, Ban NOi  chinh Tinh Uy, ThRnh  Ira tinh. 

- Hang näm m& các l&p t.p hun, hi nghj hu&ng dn nghip vi1 v cOng tãc 
PCTN cho can bc, cong chüc lam cong tác ni chlih, PCTN; t chrc tp huãn 
nâng cao nghip vi cho can b lam cong táckim Ira dãng, to chirc t.p huãn k 
näng, nghip vii cOng tác thanh Ira, tip dan, giài quyet khiêunai, to cáo cho can 
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bQ, cong ch'(rc lam cong tác thanh tra trên dja bàn tinh. T ch(rc hQc t.p kinh 
nghim tai  mt s dja phirong có cách lam hay v cong tác KTGS, PCTN... 

Iv. ruu CAU VON - 

Nhu cu vn cüa D an: 9.562.00O.0OOdng (Chin t)), näm tram sáu hat triu 
dông). Co Phii 11ic 01 chi tMt kern theo. 

V. HTU QUA CUA BE AN 

1. Bo dam sr lnh dao  tp trung, thng nMt, thung xuyên cüa Tinh u 4i 
vài cong tác kim Ira, giám sat, thi hành k lut Dàng và cong tác PCTN trên dja 
bàn tinh. 

2. Phát huy süc mnh cCm h th&ig chmnh trj trong cOng tác PCTN; kim tra, 
giám sat, thi hãnh k3' 1ut Dãng; gift vitng k' ctrcYng, k3 1ut trong Bang; ngn chn, 
ttrng bi.rOc day 1ii tham nhüng, tiêu circ; phông ngira, ngän chn sir suy thoái v 
chinh tij, tu ttxâng, dao  drc, 1i sng cüa can bO dãng viên. Nãng cao trách nhim, 
chit luçing, hiu qua di ngü can b, cOng chirc, viên chüc trong thirc thi cong vt 
nht là trong cong tác PCTN, cong tác kim tra, giám sat, thi hành k 14t  Bang; 

.. T chi'rc thirc hin Co hiu quA IEM an gOp phn xây di.mg, chInh dn Bang, 
xây dirng h thng chinh trj trong sch, vthig mnh, hot dng hiu hrc, hiu qua; 
cfmg c lông tin cia Nhân dan vài Bang, Nhà nithc, tao  rnôi trithng thun lçri thiic 
dy kinh t - xA hi phát trin bn vng, thrc hin th&ng lçri các miic tiêu Ngh 
quyt Dai  hi Bang b) tinh Lao Cai 1n thu XVI, nhim 2020 - 2025. 

Phnthfrba 

TO CBhJC THI)C fflN 

I. LANH BO, Cift BJLO THT)C 1TFN BE AN 
Ban Chip hành Bang b tinh, trçrc tip và thumg xuyên là Ban Thir&ng vti 

Tinh üy, Thirmg trirc Tirih u có trách nhim 1nh  dao,  chi clao t chüc thirc hin 
Dán. 

II. PHAN CONG TRACH NHTM TIIIfC H I N BE AN 
1. Ban Ni Chfnh Tinhüy là c quan thuing tnjc D an, chü tn, phi hqp vO'i 

Uy ban Kim Ira Tinh iiy tham mi.ru tnin khai, th ch(rc thc hin D an; huàng 
dn, don dc, KTGS vic thc hin D an dam bão tin dQ, hiu qua. PMi hqp vài 
các co quan lien quan thc hin nhim vi1, giài pháp D an giao. 

2. Các c.p üy th chirc nghiên cIru, hc tip, trMn khai, chü dng xây dmg k 
hoach clii dao,  t chüc thrc hin f.) an cia Tinh fiy pha hqp vói tfrng da phuang, 
ci quan, dan vj; xác djnh rO trách nhim cUa dóng chi bf thu cp üy, nguñ ding 
diâu các ca quan, dan vj, dja phixang ye cong tác KTGS, THKL Bang và cOng.tác 
PCTN, phát huy vai lrô giãm sat, phãn bin xã hi cüa Mt Irn To qu6c, các doàn 
the Irong cong tác cOng tác KTGS, THXL Bang và cOng tác PCTN. 

3. Di v&i các t chuc, ccr quan, dan vj có lien quan: T chuic trin khai thc 
hin D an theo phãn cOng tai  Phii lic s 02 kern theo. 
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Ill. C]iE DQ.BAO CÁO 
jnh tháng, 01 im, giüa và cui nhim ki các t chirc, &m vj Co lien 

quan báo cáo kt qua thc hin Dè an vói Thu&ng trirc, Ban Thuàng vi .Tinh üy 
qua Ban Ni chInh Tinhüy, Uy ban Kim tra Tinh üy. Ban Ni chInh Tinh Uy chü 
tn, phi hçTp voi Uy ban Kim tra Tinhüy tang hçip, báo cáo kêt qua thirc hih Dê 
an; tham mu'u bo sung 1191 dung, nhiçm vii, giai phap thirc hin (neu can thiet), ket 
thuc nhiêm .ky tham miru tong kt thuc hiên D an / 

Noi nhãn: TIM T!NH Y 
• - Ban Bi thir Trung 1.rclng Dãng, : I THU 
- Các ban xây dijng Dãng Trung hong, 
- Vn phông Trung i.rclng Bang, 
- Bang üy Quãn khu 2, 
- U.TinhIüy, HDND, UBND tinh, 
- Các dlc Uy viên BCH Bang b tinh, 
- Các co quan tham muu giiip vic Tinhüy, 
- Các to chüc clang trrc thuQc Tinh ày, 
- Các s&, ban, ngành, ctoàn th tinh, 
- Lânh do V phông Tinh u, 
• - Chuyên iên VAn phông Tinh ui', 
- Li.ru VAn phông Tinh ui'. 



Phti itic  s 01: 
Nhu cu von thirc hin D an 

('Kern theo Dê an so 16 -DA/TU ngày 11/12/2020 cza BCH Dáng b(5 tinh Lao Cal, Khóa XVt9 

DVJ triêu ddn 

TT NQi dung 
Dorn 

vi tinh 
Nhu 
cu 

Nm 
2021 

Näm 
2022 

Näm 
2023 

Näm 
2024 

Näm 
2025 

Tang 
cong 

Phãn 
ngun thtyc 

hiçn 

TONG sO 2.994 1.944 1.624 1.449 1.549 9.562 

I Kinhph1xâydirngDán 

Kinh phi xây dirng và hoàn thin D an 30 30 30 

kinh phi thiic hin di mói, thng cirnig 
cong tác tuyên truyn, dào to, tp hui6 

Chuyên mi1c Xây dmg Dâng tren truyèn 
hlnh, phát thanh tiéng vit tinh Lao Cai 

10'x 
12 

tháng 
95,772 95,772 95,772 95,772 95,772 95,772 478,86 

BNCTU/g 
hçrpddng 

v&iDàiTH 
hang nám 

10' x 
12 

tháng 
40,668 40,668 40,668 40,668 40,668 40,668 203,34 

2 DAng tái trén trang mtng cüa Dài TH 1 12 
th'ng 17,88 17,88 17,88 17,88 17,88 1.7,88 89,4 

3 Phong sr diu tra (tm tInh). 
20'x2 

/nä 
m 

60 60 60 60 60 60 300 
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Tiu phim (tam tinh). Mi tác phm có th 
xem xét dt hang các ngành: vAn hóa, giáo 
dc (h9c sinh, sinh viên tnr&ng nghà, vAn hóa 
ngh thutt, thiy cô giAo ...) hoc cAc di 
tuçmg doàn th kliác nhu thanh niên, phi 
hotc hpi, nhom nghe thutt khac... vua phAt 
buy, nuôi duOng näng khiêu ngh thut, vira 
khuyn khich các dôi tuçing tim hiêu, truyn 
thông ye PCTN, tiêu circ. Nông c& là dcm vj 
chuyên nghip v san khâu, din Anh. 

10-20' 

so/na 
m 

200 200 200 200 

- 

200 200 1000 

5 
BiCn sotn, phát hânh b tài 1iu nghip vi v 
cong tác kiCm tra, giám sat, k 1ut dAng và 
Cong tác PCTN 

1 
lânID 

An 
200 200 200 

UBKTphdi 
hcrp civig 
BNCTU 

6 

H trg tAng cix0ng cong tác tuyCn truyn trCn 
cong thông tin din tü Ban NOi  chInh TU, Uy 
ban Kiem tra Tinh uy trong trien khai thuc 
hiçnDeAn 

1 
iànitha 

ng 
120 120 120 120 120 120 600 

7 H trçi chuyên trang trên BAo Lao Cai 
than' 

30 30 30 30 30 30 150 

III Kinhphitphun 

I Tp hun nghip vii và cOng tác PCTN 
1d 

(2 
n .à 

200 200 200 200 200 200 1000 BNC 

UBKT 2 Tp hun nghip vi,i v cong tAc KT-GS 
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2.1 
• 

H(5i nghj cdp tinh 1 ná,n/ 1 lap (Sd hrçxng: 
375/3 lop, thai gian 2 ngày,). DOi tu-qng: GOn 
b5 kiêm tra cap tinh cap huyn và tu-ang 
duvng 

1 
l&p/nä 

m13 
näm 

75 75 75 0 0 225 

2.2 

• 

H3i nghj c4p huyçn 1 náin/ I lap x 14 huyn, 
thành zy, thj iy, dáng zy trc thu5c (Sd 
lztcxng 1050 dgi bié'u/ 14 l&p (kinh phI 30 
triu/ 1 lOp). Thai gian 2 ngày). D6i tuçiig: 
COn b5 kiém tra các dáng zy cci s& 

01 
1/nä 

mu 
nam 

420 420 0 0 0 0 420 

2.3 
• 

Hôi nghj ddi v0i cOn' b5 phy trOch cong tác 
KTczacOcchibi7,dOngzybç5phgn(Sd 
hrcing 2870 dgi biêu /28 lap (kinh phi 30 
triu/ lap). Th&i gian 1 ngay 

02 
1nl5 
nam 

420 420 420 0 0 0 840 

3 Tphuncôngtáthanhtrahngnam 
ldcit 
(2 

ngày) 
200 200 200 200 200 200 1000 Thanhtra 

Kinh phi pluic vii hQp so' kt, Mng kt 
dánh giá dlnh  k' 

BNC, 
UBKT 

1 

F1 trçx cong tác kim tra, giám sat d an; h 
trçi thrc hin các cuOc  khào sat, nm tInh 
hnh ye cong tác KTGS, ni chInh và PCTN 
trên dja bàn tinh (xAng Xe, \TPP,...) 

03 dcrt/ 
näm 

70 70 70 70 70 70 350 

2 
Kinh phi hçp sa kit, TK (tin h9p, xây dimg 
bo cáo djnh ks', gitta nhim ks', tin an,...) 

2 
k'Inä 

m 
40 40 40 40 40 40 200 

V Kinh phi khcn thirmg 
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Phát hin vi an, vii vic tham nhQng; hoàn 
thành miic tiêu dà an hung näm (dam bão 
diu kin tiên quyát phát hin v1i vic tham 
nhting, sang kiên phèng ngüa tham nhUng 
hiu qua, nhiu nhât là 5 dan vj, 10 cá nhân; 
không dat  thi không thithng). 

10 Ca 

nhân 
150 150 150 150 150 150 750 

Ban liii dua 
tin/i 

5 don 
Vj 

2 

Khen thithng cong tác kim tra, giám sat 
(dam bào diôu kin tiên quy&, không dt thi 
không thithng, nhiu nht là 5 don vj, 10 cá 
nhân) 

10 Ca 
nhân 

75 75 375 
Ban thi dua 

tin/i 
5dan 

Vi 

VI 

Kinli phi t1 chirc cuc thi d vinh danh cc 
tác phm báo chI, truyn hinh; biêu throng 
guong sang v PCTN, tiêu circ (1 1n/nàm 
cá nIiim ks') 

01 
dçrt/nä 

m/ 5 
nam 

150 150 150 150 150 150 750 
Ban Tuvên 
giáo chi tn 

Kinh phi li trç' h9c tp kinli nghim các 
tinh ban v cong tác KT, GS, PCTN (01 
lan/nam) 

02 
dc't/na 
m/3 
nam 

100 100 100 100 300 

UBKT, 
BNC1'U Chi mua sim tài san, thit bl chuyOn dung 

phuc vii d an (mua 04 may ghi am, 04 
may ãnh, 02 may quay, 02 may cIiiu, 10 
may tinh xách tay) cung cp co quan chü 
tn thuyc hn BA (UBKT, BNCTU) 

02 
bI/1n 300 300 300 
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Phui hic s 02: 
T chfrc, co quail, don v triên khai thirc hin D an 

(Kern theo Dê an sd.4'6-DA/TUngàyf,/ 1/1/12020 cza BCHDáng b5 tinh Lao Cai, Khóa XVI) 

TT 
To chfrc, co quail, 
don vj chü trl tburc 

hin 
Ni dung trin khai thirc hin Ghi chñ 

b k Ti h Y an iern a n 
UY 

Chü tn h.râng dn vic xay drng và t chfrc th%rc hin c1ucyng trInh KTGS cüa cp u' va u' 
ban kim tra các cap, trong do có cã KTGS chuyên dê v PCTN; hirông dan tO chirc thrc hin các 
mi,ic tiêu, nhim vii, giãi pháp v cong tác KTGS và ni dung phôi hçip gicta the ccr quan, don vj CO 
lien quan trong cong tác KTGS, xi:r l k' 1ut dãng. PhOi hcp vi các co quan tham muu Ban Thithng 
vii Tinh uy th chirc thirc hin Cong tác KTGS theo quy djnh cüa Diêu l Dáng và vic thçrc hin Cong 
táe PCTN, các D an cüa Ban Chap hành Dáng bO tinh hang nAm. 

Chü tn, ph6i hcip vâi các Co quan cO lien quan xây dirng và t chirc th'irc hin the quy djnh lien 
quan cong tác KTGS, kim soát, xác minh tài san, thu nhp, huâng dan nhn din các dâu hiu vi 
phm d t chüc thrc hin kiêm tra và the nhim vii, giái pháp dè an giao. 

Doii vj 
dông chü 
In, tham 
mu-u xây 
drng Dé 
ánphân 
KTGS, 
THKL 
dang. 

2 Ban T chirc Tinh Ra soát, tham miru xây dijng süa di, b sung các quydjnh v cong tác t6 chrc - can b; thirc 
hiçn cac nhiçm vii, giai phap khac ye cong tác to chirc, can b9 dirc neu trong De an. 

Bàn Tuyên giáo Thih 
uS' 

Chñ in ph6i hQrp vói các Co quan lien quan xay dirng k hotch, chi dao  djnh hirâng dir lun, tuyên 
truyèn ye dé an, ye các chi thj, nghj quyêt ciia dãng, ye kêt qua cOng tác PCTN trén dja bàn tinh dam bão 
phü hcip, hiu qua; lng näm to chuic CUC thi d vinh danh biêu dircrng khen thirâng các tác phâm, 
phOng sir báo chI, lruyèn  hInh ye cong tác PCTNT, tiêu crc; gn vãi biu ducmg khen thir0ng girong dung 
cam trong dâu tranh, PCTN, tiêu c1rc. Ph& hçip vâi Ban Ni chInh tlnh üy và các co quan lien quan djnh 
huàng và cung cap kjp thii thông tin, tài lieu v tInh hlnh, kêt qua PCTN trên dja bàn và nhftng vi vic 
phüc tap duçrc dir 1un x hi quan tam. 

- Thu?mg xuyen theo dOi, nm tinh hlnh tir tithng, dir 1i4n xt hOi  trong can bO,  dâng viên và 
Nhân dan, kjp thôi phát hin nhttng van d nay sinh trong qua trmnh triên khai thrc hin cong tác 
PCTN d tham miru cho cp üy x1r iS', giâi quy&. 

Dãng Doàn Hi dng 
nhân dan tinh 

Chi do Hi dn nhân dan thrc hin Mt chic näng giám sat; M chüc rà soát, xây dimg, sàa 
di, b sung các co che, chinh sách dam bào ch.t chë theo dung quy djnh. Chü fri thrc hin các 



27 

TT 
10 chfrc, co' quail, 

don vj chü trI thrc 
hin 

Ni dung trin khai thic hin Ghi chü 

nhim vi, giãi pháp d an giao. 
Dáng doàn Hi dng 
nhân dan và Ban can 
sir Dàng Uy ban nhân 

dan tinh 

Chi dao  xây dirng, ban hành các van bàn pháp quyd cii th hóa chü tnrong và các quy djnh 
cüa Dàng; th ch hóa v co ch& chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuàc và th%rc hin các nhim vii, giãi 
pháp cüa D an lien quan dn co ch, chInh sách v quãn l kinli th - xa hi, gân vâi thrc hin các 
mtc tiêu kinh t - xA hi cüa tinh. 

6 
Ban can sir dãng Vin 

kim sat nhân dan 
tinh 

Chi dao  xay dirng va M chüc thirc hin chucing trinh, k hoch côn tác thirc hành quyn cong 
th và kiém sat các hoit dung lit pháp cüa Vin kim sat nhân dan hai cap d PCTN, tiCu circ hiu 
qua; tip tuc chü lii hoat dng ph6i hçip trong tip nhn, xir iS', giài quyát tin báo, t giác ti phm; 
ph6i hçip Ban Ni chinh Tinh uS', Uy ban Kim tra Tinh Uy và các Ca quan có lien quan trong giãi 
quyt các vii vic, vi an tham nhUng, kinh t. 

Ban can si1r dãng Toà 
an nhãn dan 

Chi dao  xây dirng và th chüc thirc hin chuorng trinh, k hoach cOng tác giái quy& an cüa Toà an 
Nhân dan hai cAp dam bào xét xü ding ngithi, dung ti, dung pháp 1ut, dc bit là vic xCr an di vài tOi 
danh tham nhüng. 

8 
Dãng doàn U5' ban 
Mt trn T quc 

Vit Nam tlnh 

Tang cuing chi dao  xay drng và t6 chüc thrc hin chuang trinh, k hoach giám sat và phàn 
bin xä hi gop phn phông, chSng tham nhfing, tiêu crc hiu qua. Chü tri trin khai, thrc hin the 
nhim vi D an giao. 

Dâng doàn các t 
chitc chmnh - 

hi, Ban Thuing 
Thth ioan 

Chi dao  theo t chi'rc tfr tinh dn co sr xay dmg và t ch(xc thijc hin chuorng trinh, k hoach 
giám sat, phân bin xa hi; dAy manh  th chic các hoat dng dng viên doàn viên, hi viên tham gia 
PCTN, tiêu cc. 

10 
Các huyn US',  thj üy, 

thành uS', dàng 
trrc thuc Tith 

Xây dirng chuang trInh, ké hoach nhim k5' và hang nám t chrc thirc hin an dam bão 
hoàn thành m1ic tiêu, nhim vi, giài pháp cüa D an. 

Ban can sij dãng US' 
ban nhân dan tinh 

Chi dao  Uy ban than dan tlnh ci th hoá Dè an và th chüc thrc hin trên dja bàn tinh, chi do 
các s&, ban, ngành, dja phrnmg, các doanh nghip nhà nuâc thrc hin dam bào các miic tieu, nhim 
viii, giãi phá?  ciia D an. Chi dao  Sâ Ké hoach và DAu lit, Sâ Tài chInh can déi kinh phi dé bâo dam 
thc hin Dc an. I 
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Phi,i hc s 03: 
Dtr khn nhu cu vn thirc hin Be an 

(Kern theo Dé an sô] -DA/TU ngày,-4 ///2-/2020 cza BCH Dáng b tinh Lao Cai, Khóa XVI) 

DVT: T 

'F1' Danh rnic dtr an 

Tng 
cau von 

thtrc hIfl 
giai doan 

2021- 
2025 

v on ngân sch Vn d cüa 
các doanh nghip Von 

dan 
dóng 
gop 

Von 
khác 

Ghi 
thu TOng 

so 

Diu 
tLr 

NSDP 

° 
siy 

nghip  
NSD1' 

Vtn 
CTMT 

QG 

NSTW 
h trty 
có MT 

Vn 
vay 

ODA 

tii 
qua B, 
ngnh 
TW 

'n 
TPCP 

Von tir 
có cü 

DN 

Von 
vay (tin 
diing) 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15) 

TONG sO 9,562 9,562 9,562 

Kinh phi x1y dyng 1)i 

2 
Kinh phi xây drng Va 
hoàn thien Dê an 

0,030 0,030 0,030 

Kinh phI tlurc hin dOl 
niyi, tang ciib'ng Cong 
tác tuyn truyn, dào 
to, tp hun 

Chuyên niyc Xây dyng 
Dáng trén truyn hlnh, 
phát thanh tieng viçt flith 
Lao Cai 

0,479 0,479 0,479 

0,203 0,203 0,203 

2 
Dang tai trên trang rnn 
cUa Dài TI! 

0,089 0,089 0,089 

3 
Phóng sr diu tra (t?rn 
tInh) 

0,300 0,300 0,300 

4 Tiu phm (tm tinh) 
1,000 1,000 1,000 
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5 

Biên soçn, phát hãnh b 
tãi 1iu nghip viii v cong 
tác kiêm tra, giám sat, k'j' 
1ut dáng và cong tác 
PCTN 

0,200 0,200 0,200 

6 

ho trçi tang cthng cOng 
tác tuyên truyn trên cOng 
thông tin din tCr Ban Ni 
chInh TU, Uy Ban kim 
tra tinh üy trong trin khai 
thirc hi4n D an 

0,600 0,600 0,600 

7 
I-Is trçl chuyên trang trên 
Báo Lao Cai 

0,150 o, 150 0,150 

III Kinh phi tp hun 
Tp hdtn nghip vii v 
cong tac PCTN 

1,000 1,000 1,000 

2 
Tp hun nghip vi v 
cOng tác KT-GS 

0 000 

II5i nghj côp tinh I närn/ 
1 lop ('SO lung: 375/3 
lap, thai gian 2 nayJ). 
Do, tung: Can bQ kie,n 
Ira cqp tin/i, cap /,uyn Va 

tttcrng dwcrng 

0,225 0,225 0,225 

Hç5i nghj cdp huyn] 
nOrn/ 1 lOp x 14 huyçn, 
thOnh Oy,  thj zy, dáng zy 
truc thu5c (SO luqng 1050 
dqi biéu/ 14 lap (kinh phi 
30 triu/ 1 lOp). Thai gian 
2 ngày). DOi Iwcrng: COn 
bt3 kiêm Ira các dOng 4y 
ccys& 

0,420 0,420 0,420 

H5i nghj dOi vài cOn b5 
phy trOch cOng tOc KT 
cüa cOc chi b5, dáng ty 
bt5phn (Sd lwçing 2870 
dgi biêu/28  lOp (kinh phi 
30 triu/ lap). Thai gian 1 
ngày 

0,840 0,840 0,840 
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3 
Tp huiin cong tác thanh 
tra hang näm 

1 000 1 000 1,000 

IV 

Kinh phi phuc vi.i hçp so 
Z L ket, tong ket dánli giá 

dnhkSr 

H trçl cong tác kim tra, 
giám sat de an (xang Xe, 
VPP,...) 

0 350 0 350 0 350 

2 

Kinh phi hQp si ket, TK 
(tin hçp, xay dirng báo 
cáo djnh ks', gifta nhim 
ks', tin an,...) 

0,200 0,200 0,200 

V Kinh phi khen thithng 
Phát hin vii an, vit vic 
tham nhiing; hoàn thành 
mic tiêu d an h.ng näm 
(dam báo diu kin tiên 
quy& phát hiii vi vic 
tham nhiing, sang kiên 
phOng ngüa tham nhflng 
hiEu qua, nhiu nht là 5 
dcin vj, 10 cá nhân; không 
dt thl khOng thumg). 

0,750 0,750 0,750 

2 

Khen thii&ng cong tác 
kim tra, giám sat (dam 
báo diêu kiin tiên quyêt, 
không dit thi không 
thithng, nhiu nhtt là 5 
dcinvj,l0cánhân) 

0,375 0,375 0,375 

VI 

Kinh phI t1 chfrc cuc 
thi de vinh danh các tác 
phm báo chI, truyn 
hInh; biêu throng gLro'ng 
sang v PCTN, tiu crc 
(1 lin/näm dl nhim ks') 

0 750 0,750 0,750 
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VII 

Kinh phi h trQ hçc tp 
kinh nghim các tinli 
bn v côn tãc KT, GS, 
FCTN (01 Ian/nm) 

0,300 0,300 0,300 

VIII 

Chi mua sim tài san, 
thit bj chuyên dñng 
phçzcvdán(mua04 
may ghi am, 04 may 
ãnh, 02 may quay, 02 
may chiu, 10 may tInh 
xãch tay) cung cp co 
quan chü tn thirc Iiin 
PA (UBKT, BNCTU) 

0,300 0,300 0,300 
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Phii tiic s 04: 
M,ic tiêu D an 

(Kern theo Dé an só'/1 -DA/TUngày4'4/ ///Z12020 cia BCHDáng b(3 tinh Lao Cai, Khóa XVI) 

TT Ni dung 
Don 

V! 
tInh 

Muc 
tiêu 

NQDH 
XVI 

Muc tiêu 
, . 

Dc an giai 
don 
2021- 
2025 

Thiyc hin 
näm 2020 

Muc 
tiêu 
nm 
2021 

Mic 
tiêu 
näm 
2022 

Mic 
tiêu 
nãin 
2023 

Mtc 
tiêu 
nám 
2024 

Miic 
tiêu 
näm 
2025 

So sánh (%) 

Ghi 
chii 

MT DA 
vOi NQDH 

XVI 

MT näm 
2025 so 
vOinäm 

2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5/4 13=11/6 14 
D an: Nãng cao hiu qua länh 
(11O, chi dio cüa Däng d1i von 
cong täc kim tra, giám sat, thi 
hãnh k5 1ut dãng và cong tác 
pW)ng, cIing tham nhung trên 
dla ban tinh Lao Cai, giai doin 
2020 - 2025 

A VE CONG TAC PCTN 

100% thin thu th cáo v tham 
nhüng, tiêu crc duccc xác minh, xtr 
1, giái quyk kjp thai theo dung 
quy djnh cüa Dang, pháp 1ut Nha 
nuâc. 

% 

Cp tinh 

huyn 
90%, xä 

80% 

100% 

Dam báo 
mic tiêu, 
con niuiu 
d thu 
p1rc tap, 
kdo dài 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
100%, 

dãmbáo 
mtc tiêu 

2 

100% du hiu vi phm v tham 
nhüng cüa t chirc dãng, thing viên 
phái thrcic xác minh, kiêm tra, xem 
xét lam rO theo quy djnh. 

100% 100% 

Churadám 
bão 100% 
do có n 
nan,cn 

có dâu hiu 
phum ti ci 

th 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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100% tnring hcip có du hiu phtm 
ti hlnh sr duçic phát hin qua cong 
tác thanh tra, kim Ira, giám sat và 
ràsoátpháiducchuyenhoscrvi 
vic cho cc quan cánh sat diu tra 
xác minh, lam rO theo quy djnh; 
phái (hrçlc xét xü nghiêm minh theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

% 100% 

Chua dam 
bão 100% 
doc6n 
nan,cn 

có dau hiu 
phtm ti ci 

tl 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% cac vi vic, viII an ye tham 
nhiing, 1ng phi thrçic dua ra giái 
quyt, xét xü kjp thii, dung nguri, 
dung tOi,  dung pháp 1ut, cO tác 
dicing giáo diic, rn dc, phOng ngra 
cao. 

100% 

TiCp tic tC 
chàc tic 

hin nghiém 
dC giáo d%Ic, 

ran de, 
phOngngira 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 

100% các yêu c?Iu ye báo ye nguYi 
phát hin, t giác, nglx&i du tranh 
chOng tham nhüng, tiêu circ duçc 
thrc hiCn nhanh chóng, kjp thai, 
hiuquãthcodüngquydjnhcüa 
pháp 1ut; dOng thai khen thuang 
kjp thii cá nhân có thành tIch trong 
phát hiCn, tO giác, du tranh chOng 
tham nhüng, tiêu c1rc. 

- 

% 100% 

Vic t 
chüc bão v 
ngi.r&i phát 

hiCn, to cáo, 
ngui du 
tranh tham 
nhung, tiêu 

CIrC van 
chua tio 

cnrcic niem 
tin cho 

nguai dan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 

100% can b, cOng chàc trixóc khi 
duc bO nhiCm, bO nhiem 1ii, de cà 
dC bu gui vj tn lãnh dto tii cci 
quan dan ci'r, HDND, thuec diCn 
cap ày, tO chàc dâng trrc thuOc 
Tinh ày quán 1 trâ len du p1ái 
duçic thim tra, xác minh tinh trung 
thc, viCc chp hánh quy djnh cüa 
nhà nrnrc trong kC khai, minh bch 
tâi san, thu nhp thco quy djnli. 

100% 
Chua duc 
thiic hiCn 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



100% ngthi có chirc vit quyen hn 
phái dixçictm dinh chi cong tác, 
ttm th?yi chuyn vi tn cong tác khac 
khi cO can dr cho rang ngrôi dO vi 
phim pháp 1ut lien quan dn tham 
nhüng theo quy djnh. 

100% 
Chua có k& 
qua ni bt 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

B 
YE CONG TAC KIEM TRA, 
GIAM SAT 
Myc tiêu tham miru cho cp üy kim tra, giám sat theo Diu 30, Diu I flãng 

Kiin tra, giám sat chuyên dê di 
vcitchi'rcdãng 

TCD 6.467 990 1.383 1.385 1.385 1.383 931 94 

Trongdó: 
Cdi, tinh TCD 47 10 10 10 10 7 

Cdi, huyn và lwong dircing TCD 700 150 151 151 150 98 
Dáng zy cc' sà, Dáng zy b5 phn TCD 5.720 1.223 1.224 1.224 1.223 826 

2 
KMm tra, giám sat chuyén d di 
vâi dángviên DV 15.369 2.150 3.297 3.299 3.299 3.298 2.176 101 

Trong do: 
COptinh DV 39 8 8 8 8 7 

Cp huyn và turing dwcrng DV 700 150 151 151 150 98 
Dáng áy ccrsà, DOng iy b5phn DV 6.150 1.319 1.319 1.319 1.319 874 
Clii b5 ccr sá, clii bç5 dithi ccr sá DV 8.480 1.820 1.821 1.821 1.821 1.197 
Mi•ic tiêu thirc hin nhim viii cüa UBKT kim tra, giám sat theo Dieu 32, Diu I fäng 

Kirn tra, giám sat chuyên d di 
viitôchi'rcdãng TCD 

2.945 501 623 623 623 623 438 87 
Trong do: 
Cdptinh 

TCD 
80 15 15 15 15 5 

Cdi, huyn và twcrng during 
TCD 420 90 90 90 90 60 

DOngzycc's& TCD 
2.445 518 518 518 518 373 

2 
Kim tra, giám sat chuyên d di 
vâidángviên DV 1.782 257 375 375 375 375 269 105 
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Trong do: 
Gptinh DV 

70 13 13 13 13 5 

Cdp huyn và titcing dwcrng 
DV 

420 90 90 90 90 60 
DOngzycasà 

DV 
1.292 272 272 272 272 204 

III 
Muc tiêu thtrc hin nhim vy cüa UBKT kim tra, giám sat cüa các ci quan tham miru giñp vic cho cp üy tinli, cp huyn và tuo'ng throng 

Kim tra, giám sat chuyên d d& 
vitéchücdáng TCD 

1.775 360 360 360 360 335 

Trong do: tin/i 
TGD 

150 32 32 32 32 22 

Cap huyn Va tuong 
ditcng 

TD 
1.625 348 348 349 350 230 

2 
Kirn tra, giám sat chuyên d di 
vâidángviên DV 

1.775 360 360 360 360 335 

Trong dO: C tin/i 
TGD 150 32 32 32 32 22 

Cd huyn Va titcing 
dzrcnig 

TD 
1.625 348 348 349 350 230 

Iv 
Mtic tiêu tp Iiun, bM dirO'ng nghip vt1 cho can bi lain cong tác kim tra, giám sat 

Doi voi CB kiem tra cap tinh, cap 
huyn và tuong ducing; can b) tham 
muu cong tác kim tra, giám sat các 

c, quan tham muu gii1p vic Tinh 
üy, cáo dáng doân, ban can sr dáng. 

Lucit 
ngu1i 375 135 120 120 

2 
D& vài CB kim tra các dàng üy cci 
S1 

LuçTt 
ngu?ii 1.050 1.050 

3 

Di vOi CB phii trách.công tác KT 
cüa các chi b, dâng Uy b phtn 

Lut 
nguôi 2.870 1.435 1.435 

4 

Can b) tham mini cong tao kim 
tra, giám sat các ccc quan tham mini 
gii'ip vic Tinhüy, các dáng doàn, 

 ban can sdáng. 

Luçit 
nguOi 

- 

v Miic tiêu cong tác tuyên truyn 

Chuyên milc dãng trén Dài Phát 
thanh truyn hlñh tinh Lao Cai 

Ph' t U 600 120 120 120 120 120 



36 

Tin, 
bâi, 
Các 

2 
Tuyen truyen tren Cong Thong tin 
dinttrUybanKiêmtraTinhüy VB 

HD 
nghip 

v1 

170 c 34 34 34 34 34 
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