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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 

 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 

 công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh 

 đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021 

 
 

 

 

 Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh lào Cai, Khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Nâng cao chất lượng, hiệu 

lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” (Viết tắt Đề án 16); 

 Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/BNCTU, ngày 12/3/2021 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy ; Kế hoạch số 64-KH/BCS ngày 09/4/2021 của ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 16 năm 2021.  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch 

triển khai, thực hiện Đề án 16 năm 2021như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Đề án 16.  

- Nhằm cụ thể hóa các giải pháp chủ yếu về công tác kiểm tra giám sát 

(KTGS) và thi hành kỷ luật (THKL) đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đấu 

tranh PCTN trong nội bộ Sở Nội vụ. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát mục tiêu Đề án, Kế hoạch 07-KH/BNCTU, Kế hoạch 64-

KH/BCS  để tổ chức, triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, giải 

pháp của Đề án; 

- Thực hiện đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng 

kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong công tác PCTN gắn với chức 

năng, nhiệm vụ được giao của từng phòng, ban, đơn vị;  

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát; báo cáo, đánh giá tình 

hình, kết quả thực hiện Đề án, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng 

đầu trong việc thực hiện Kế hoạch 07-KH/BNCTU, Kế hoạch 64-KH/BCS. 
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II. MỤC TIÊU 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), 

thi hành kỷ luật (THKL) đảng và công tác PCTN. Tổ chức thực hiện tốt các quy 

định liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực; liên quan đến công tác KTGS phù 

hợp với chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Chú trọng thực hiện: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác KTGS,THKL đảng và công 

tác PCTN, nhất là việc KTGS, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham 

nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị “Không có vùng cấm, vùng trống, không 

có ngoại lệ, không có đặc quyền, dù người đó là ai”, để ngăn chặn và từng bước 

đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác công tác tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản mới của Tỉnh ủy về 

công tác KTGS,THKL đảng tới các Chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

trong cơ quan. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy 

ban kiểm tra, các Chi bộ, nhất là người đứng đầu đối với công tác KTGS, THKL 

đảng và công tác PCTN. Đặc biệt là việc KTGS, phát hiện và xử lý nghiêm 

minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực với sự quyết tâm chính trị của Đảng. 

- Cấp ủy Đảng tiến hành xây dựng; tổ chức thực hiện Kế hoạch KTGS đối 

với các Chi bộ và đảng viên theo Điều lệ Đảng và nội dung Đề án quy định. 

Trong đó, dự kiến: 

+ Số Chi bộ được KTGS: 02 Chi bộ/năm 

+ Số đảng viên dự kiến KTGS: 04 đảng viên/Chi bộ/năm. 

- 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo cấp ủy, Chi bộ đảng, đảng viên được 

xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định. 

- 100% cấp ủy, Chi bộ đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật đúng nội 

dung, mức độ vi phạm theo quy định. 

- Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác KTGS, THKL đảng 

trong trường hợp có sự biến động, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, 

thực hiện các cuộc KTGS các Chi bộ, đảng viên. 

- Tạo điều kiện cho công chức, đảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ KTGS, THKL đảng. 
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2. Về công tác PCTN 

- Phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Đề án 16; các Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án của tỉnh thông qua các cuộc họp giao ban; hội nghị sơ kết, 

tổng kết; hội nghị công chức, viên chức; các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.  

- Thường xuyên cập nhật các tin, bài có nội dung liên quan đến PCTN 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và hòm thư cá nhân; 

- 100% đơn thư tố cáo về tham nhũng, tiêu cực được xác minh, xử lý giải 

quyết kịp thời theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

- 100% cấp ủy, Chi bộ đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tham 

nhũng, lãng phí; có dấu hiệu phạm tội hình sự được phát hiện qua công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát và rà soát được điều tra, xác minh và xét xử nghiêm minh 

theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định của pháp luật. 

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện công tác 

tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, 

bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát … đối với công chức, viên 

chức, đảng viên theo quy định của tỉnh, gắn với việc xây dựng, hoàn thiện và 

thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, chống chạy chức, chạy quyền 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ công chức, viên chức 

của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy tắc ứng xử của công 

chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

- Thực hiện nghiêm các giải pháp về cải cách tiền lương; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí tạo nguồn bổ sung, tăng thêm thu nhập cho công chức, 

viên chức năm sau cao hơn năm trước đảm bảo quy định của Nhà nước. 

- Tăng cường thực hiện KTGS đối với công chức, viên chức, đảng viên 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo 

cấp ủy. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc minh bạch tài sản, thu nhập của công 

chức, viên chức, đảng viên theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN của đơn vị trực thuộc (Ban Tôn giáo).  

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS 

và PCTN của cấp ủy, cơ quan đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu 

quả. Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 

từng bước làm cho công chức, đảng viên “Không muốn tham nhũng, không 

thể tham nhũng, không cần tham nhũng” 
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- Tăng cường hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp 

ủy theo Kế hoạch này và mục tiêu, nhiệm vụ Đề án giao đảm bảo tiến độ, hiệu 

quả. 

 - Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Chủ động, sát sao trong việc quán triệt, lãnh 

đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời xử lý vướng 

mắc, khó khăn của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án 16.  

- Lựa chọn, phân công bộ phận, công chức, viên chức có trách nhiệm, 

năng lực tham mưu tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ 

được Đề án giao. 

- Xây dựng nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với tính 

chất công việc, điều kiện của phòng, ban, đơn vị để công tác tuyên truyền đạt 

hiệu quả; đảm bảo 100% đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị 

tiếp thu và nắm bắt kịp thời nội dung cơ bản các văn bản có liên quan đến công 

tác KTGS, THKL đảng và công tác PCTN, lãng phí. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, cụ thể như: 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 Luật 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; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/3/2014; Hướng dẫn số 

04-HD/TU ngày 03/4/2018; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09/8/2019, 52-CT/TU 

ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 

22/02/2019, 289/KH-UBND ngày 16/9/2019,  311/KH-UBND ngày 01/12/2020; 

Kế hoạch 338/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. 

2. Tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả công tác KTGS nhằm 

phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm đối với các hành 

vi tham nhũng, tiêu cực 

- Tăng cường trách nhiệm kiểm tra đột xuất và trực tiếp của cấp ủy, người 

đứng đầu đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

- Tăng cường, phối hợp, phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra 

nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, ngăn chặn có hiệu quả 

“tham nhũng vặt”, tiêu cực. 

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới 

sáng tạo về tổ chức, hoạt động, nâng cao năng lực của bộ phận tham mưu 

cấp ủy đảng trong lãnh đạo, thực hiện KTGS, THKL Đảng; chú trọng kiện 

toàn tổ chức bộ máy và cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN 

- Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong 

việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 16; thực hiện Kế hoạch của tỉnh. 
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- Lồng ghép công tác PCTN với nội dung sinh hoạt, đánh giá, kiểm điểm 

định kỳ của cấp ủy, chi bộ (tháng, quý, năm).  

- Hàng năm, đưa vào chương trình KTGS của cấp ủy với chuyên đề 

PCTN để tổ chức thực hiện; thông báo công khai Lịch tiếp dân định kỳ, thực 

hiện nghiêm quy định tiếp dân; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp 

thời các đơn thư tố cáo, kể cả các đơn kiến nghị có nội dung tố cáo về tham 

nhũng. Tổ chức bảo vệ người tố cáo khi có yêu cầu theo quy định. 

- Chủ động thực hiện, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát 

hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và các hành vi bao 

che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của công chức, 

viên chức, đảng viên. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với cá nhân và tập 

thể làm tốt công tác PCTN, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

- Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phương tiện, trang thiết bị 

làm việc; củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ công chức làm 

công tác PCTN, công tác KTGS, nhất là đội ngũ công chức thanh tra, kiểm tra. 

V. TỔ CHỨC, PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy, chi bộ Đảng, Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề 

án 16; Kế hoạch số 07-KH/BNC của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Kế hoạch số 

64/KH/BCS của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ 

được giao; đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch này và hoàn thành mục tiêu Đề án 

16 năm 2021. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

theo quy định. 

2. Ban Thi đua, khen thưởng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, 

dự toán và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai, phối hợp 

thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo nội dung Đề án giao đảm bảo tiến 

độ, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo định kỳ việc thực hiện Đề án theo quy định. 

3. Thanh tra Sở có trách nhiệm: Đăng ký, cam kết hoàn thành mục tiêu Đề 

án; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 16 năm 2021; theo dõi, tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án của Sở theo quy định. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Cấp ủy, chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức triển 

khai thực hiện và tổng hợp báo cáo định kỳ đánh giá kết quả thực hiện gửi về 

Thanh tra Sở trước ngày 10/6 và ngày 10/12 năm 2021. Đồng thời gửi bản mềm 

qua thư điện tử theo địa chỉ tkyen-snv@laocai.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh theo quy định. 

- Báo cáo đột xuất việc thực hiện Đề án gửi về Thanh tra Sở trước 03 

ngày so với thời gian quy định theo yêu cầu của tỉnh. 
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Kế hoạch này được tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể đảng viên, công 

chức, viên chức và được thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Chi bộ để 

triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; 

- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban GĐ Sở; 

- Đảng ủy Sở; 

- Các Chi bộ; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TT (02). 

                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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