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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC HƯNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 13 /KH-UBND                 Trực Hưng, ngày 10 tháng 02 năm 2023 

    
KẾ HOẠCH 

Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện Trực 

Ninh về Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; UBND xã 

Trực Hưng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 

của xã như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của các ban, ngành 

và các cá nhân trong chỉ đạo điều hành thực hiện các quy định của pháp luật về 

PCTN.  

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTNTC; phát huy vai 

trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTNTC.  

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện tham nhũng ở đơn vị; kịp thời ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về PCTNTC.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo điều hành thực hiện các quy định của pháp luật 

về PCTN.  

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTNTC; phát huy vai 

trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTNTC.  

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện tham nhũng trong đơn vị; kịp thời ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về PCTNTC. 
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2. Yêu cầu: 

- Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTNTC phù hợp với điều kiện 

thực tế của xã; phân công nhiệm vụ cho từng ban ngành trong việc tham mưu chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

PCTNTC, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các ban, ngành; tập trung kiểm tra 

một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng.  

- Triển khai đồng bộ, đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với 

việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tiêu 

cực, việc thực hiện văn hóa, đạo đức công vụ.  

- Công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù 

hợp với điều kiện thực tế, trong đó xác định rõ nội dung, yêu cầu và đề ra các nhiệm 

vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể. 

 II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

 - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về PCTN; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.  

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao đội ngũ báo cáo viên pháp luật về 

PCTN; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về PCTN.  

- Đa dạng các hình thức thực hiện, sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm 

nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.  

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng: 

- Chủ tịch UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, 

chống tham nhũng của địa phương, và tổ chức thực hiện nghiêm túc; Tập trung, xác 

định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và các biện pháp tổ chức thực hiện 

cụ thể. 

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng;  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai 

minh bạch là biện pháp quan trọng để phòng ngừa tham nhũng; trong đó cần tập trung 
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vào các lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy CNQSD đất, đầu tư xây dựng cơ 

bản; quản lý sử dụng ngân sách; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công. 

Nghiêm túc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng 

cường kiểm tra các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để phòng, ngừa tham 

nhũng. 

- Chỉ đạo việc  sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện nghiêm  theo quy 

định của Luật ngân sách và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo đúng quy định 

về định mức, tiêu chuẩn. 
 

- Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm cần xét đến tiêu chí hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng trong cơ quan. Cán bộ, công chức, phải gương mẫu thực 

hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 

3. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức; hoàn thiện, thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ: 

- UBND xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thực hiện phân công, 

phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ, công chức; 

khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý.  

Tiếp tục triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với việc thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Quy định 

rõ chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả; trong đó tập trung việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc 

cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình và việc thực thi nhiệm vụ, 

công vụ. 

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, 

quản lý từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

- Tăng cường  thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định 

xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ.  

4. Kiểm  tra;  công khai, minh bạch trong thực thi công vụ: 
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- Thực hiện việc kê khai tài sản, công khai bản tự kê khai tài sản, thu nhập đối 

với người có nghĩa vụ phải kê khai của các cơ quan. Hoàn thành việc kê khai, minh 

bạch tài sản, thu nhập với người có nghĩa vụ kê khai năm 2021, đồng thời báo cáo 

theo đúng thời gian quy định. 

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư 

xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý ngân sách, quản lý sử dụng tài sản 

công gắn với thực thi chức trách công vụ của cán bộ, công chức nhằm phòng, ngừa 

tham nhũng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của ngường đứng đầu cơ 

quan trong việc phòng, chống tham nhũng; trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy 

Đảng, chính quyền và cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai 

trò của MTTQ và đoàn thể  trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; cải 

cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật,kỷ cương, ý thức trách 

nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Chủ tịch UBND xã  chỉ đạo triển khai thực hiện Luật phòng chống tham 

nhũng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chế độ thông 

tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ phòng, ngừa tham nhũng, thực hiện tiết 

kiện, chống lãng phí, thường xuyên kiểm tra thực hiện, kịp thời xử lý vi  phạm (nếu 

có). 

2. Giao công chức tư pháp xã xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống 

tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho cán bộ, công chức 

và người dân trên địa bàn phường. 

3. Giao Văn phòng HĐND - UBND xã. Triển khai thực hiện việc kê khai , 

minh bạch tài sản, thu nhập, hướng dẫn kê khai, tổng hợp kết quả kê khai tài sản thu 

nhập năm gửi báo cáo về huyện đúng thời gian quy định. 

4. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám 

sát trong việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của 

UBND xã . 
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Trên đây là kế hoạch công tác công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 

của UBND xã Trực Hưng. Yêu cầu các ban, ngành, bộ phận chuyên môn nghiêm túc 

thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra huyện (để b/c); 

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã (để b/c); 
- Ban, ngành, bộ phận; 

- Lưu: VT, 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 

 


		2023-02-10T09:26:43+0700


		2023-02-10T09:45:59+0700




