
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dôc Ip - Tti do — Hnh phüc 

Sé: /KH-UBND Cica Lô, ngàv tháng nã,n 2023 

KE HOACH 
Cong tãc phông, chông tham nhüng n1rn 2023 

Thirc hin Lu.t Phông, chng tharn nhüng nãrn 2018; Nghj djnh s 59/ND-CP 

ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü huing dn thi hành rnt s diu cüa Lut PCTN; Nghj 

quyt s 04-NQ/TW Hôi nghj 1n thir ba Ban Chp hành Trung i..rang Dãng (khóa X) 

v tang cuè'ng si1 !ành dao  cüa Dàng di vói cong tác PCTN, lang phi; Kêt !utn so 10-

KL/TW v vic tip tiic thirc hin Nghj quyt TW 3 khóa X; Kê hoach so 1 6/KH-

UBND ngày 10/01/2023 cüa UBND tinh Ngh An v cOng tác phOng, chông tham 

nhung näm 2023, 

UBND thj xà Cüa Lô xây dixng Ké hoach cong tác PCTN nãm 2023 nhu sau: 

I. MuC  Did, YEU CAU 

1. Myc dIch 

- Th?c hiên Co hiu qua Lutt PCTN nàrn 2018; Nghj djnh so 59/ND-CP ngày 

0 1/7/2019 cOa ChInh phO hithng dn thi hành iiit s diu cüa Lut PCTN Va Các van 

bàn chi tho v PCTN; Nghj djnh s 1 30/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa Chinh 

phñ quy djnh v kiêm soát tài san thu nhp cüa ngithi có chtrc vçi, quyên htn trong cci 

quan t chirc, dan v. 

- Tang cithng trách nhim cOa Thu trisàng các cp, các ngành trong vic chi 

dao, diu hành cOng tác PCTN và thic hin t& các nhirn vu, giãi pháp PCTN. 

- Nâng cao hiêu qua cOng tác PCTN và t11ng bu'c ngän chn, day lüi tham 

nhQng, khc phiic nhUng han  ch, yu kern, gop phn giü' vCrng n djnh chInh trj - xã 

hôi, nâng cao hiêu qua quán 1 Nhà nuuc, thOc dy kinh t - xä hi trên dja bàn Thj 

xâ ngày càng phát trin. 

- Xây dirng di ngü can bô, cOng chü'c, viên chcrc có phârn cht dao  dirc cách 

mng, có näng lirc và trInh d chuyên mOn vüng yang; t1r giác chip hành nghiêrn tOe 

và thrc hiên có hiu qua các quy djnh pháp lutt v PCTN. 

2. Yêu cu 

- Cu the hóa dithng 1i, chO truang cOa Dãng và chInh sách pháp 1ut cUa Nhà 

nithc phO hçip vói chüc näng, nhim vi1 cOa dja phixang, dan vj. Timg nhim v,  giài 

pháp Co phân cOng trách nhim các ca quan tham muu, thO'i gian thirc hin nhrn 

triên khai thrc hin có hiu qua cOng tác PCTN trên dja bàn Thj xâ. 
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- Thithng xuyên theo döi, don dc, kim tra, thanh tra vic thirc hin các quy 

djnh cüa pháp 1ut v PCTN nhtrn phát hin các hânh vi tham nhüng d kjp thñ xir 

1 theo quy djnh pháp Iu.t, ngãn chn các hu qua do hành vi tham nhüng gay ra. 

ii. CAC NHIM VIJ TRQNG TAM CONG TAC PCTN vA CHUNG 

TRINH HANH DQNG yE PCTN. 

1. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa ngu'ô'i dung dâu co quan, to chfrc, do'n 

v trong cong tãc lãnh dio, chi dao PCTN 

Ngi.thi dtrng du ca quan, to chüc, dan vj tang cithng cOng tãc lãnh dao, chi dio 

thrc hin nghiêrn quy djnh ye PCTN; triên khai có hiu qua các van ban cüa Trung 

ung, tinh v cOng tãc phOng cMng tharn nhüng ti dan vj. 

Nêu cao tInh tiên phong, gu'ang mu cña ngthi dirng du Ca quan, to chirc, dan 

vj trong viêc thirc hin các bin pháp phông ngiira tham nh€ing, tiêu circ; thrc hin 

quy tc irng xr, dio dtrc ngh nghip; d cao vai trô, trách nhim cOa ngithi di'rng 

du trong vic chap hành, thirc hin các quy djnh v PCTN ti cci quan, to chirc, dan 

vj khi d xáy ra tham nhüng. 

Tang cu'ng kiêrn tra, giárn sat trong ni b ca quan, tO chüc, dan vj. Nâng cac 

hiu qua cOng tác kiêm tra, giárn sat vic thirc hin cOng tác PCTN; chi do xu 1 kjp 

thii, nghiêm rninh cãc vi vic phát sinh phüc tap, du' 1un xã hi quan tam theo quy 

djnh cüa pháp lut. 

2. Day minh cOng tác tuyên truyên, phô biên pháp Iut ye PCTN 

Các dja phu'ang, dan vj tip t11c xây dirng ké hotch t chrc thi7rc hin cOng tác 

tuyên truyên, phô bin giáo diic pháp 1ut v PCTN; chü dng phM hap vói các tO 

chirc chInh trj - xâ hôi, to chirc xA hi, doàn the trong cOng tác giáo dijc, tuyên 

truyên, phô biên pháp lut ye PCTN. 

- Ni dung tuyên truyên: Lut PCTN näm 2018, Nghj djnh so 59/ND-CP ngãy 

0 1/7/2019 cüa ChInh phü hu'ng dn thi hành mt so diu cilia Lut PCTN; Nghj djnh 

s 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cilia ChInh phCi quy djnh ye kiêm soát tài san 

thu nhp cüa nguiii có chirc vii, quyn htn trong cci quan tO chirc, dan vj; các du'ir.g 

lôi, chü trirang cilia Dang và chInh sách pháp lust cüa Nhà nuc,. 

- V di tLrçYng tuyên truyn: Tt cá can b, cOng chcrc và nhàn dan ti dan 

dja phuang mInh. 

- V hInh thtrc tuyên truyn: Thy theo dc diem tinh hInh, nhim vi thrcc giao, 

cac dja phu'ang, dan vj chpn hInh thi,rc tuyên truyn cho phili hop. 

Giao phông Tu' pháp chü trI tham mu'u UBND Thj xã xây dtrng K hoch tuyên 

truyn, phO bin pháp Iut v PCTN, nht là Lut PCTN näm 2018 trên dja bàn Thj xâ. 
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Giao Phông Giáo duc và Dâo tao có trách nhiêrn tharn mu'u UBND thj xâ tiêp 

tyc chi dao  dua nôi dung PCTN vào chuong trInh giáng dy cua CaC tru ng, CO SO 

giáo diic trên dia bàn Thj xa theo Chi thj s I O/CT-TTg ngày 12/6/2013 cüa Thu 

tu'ng ChInh phü. 

3. Thy'c hiên kip thôi, aing b, có hiu qua các giãi phãp phông, ngü'a tham nhflng 

3.1. Thrc hin cong khai, rn/nh bach trong hoQt dçng cia các Ca quan, tO chOc, 

don vi. 

Các dja phuung, don vj can cir vào chirc nãng, nhim vy cüa mInh thirc hin 

cong khai, minh bach trong hott dng co quan, thai gian, thyi diem cOng khai, ni 

dung cong khai, hInh thirc cOng khai theo quy djnh cüa Lut PCTN và các van bàn 

pháp luât khác có lien quan. Ttp trung vào mt s linh virc nhu' dâu tu, tài chInh 

cOng, tài nguyen - môi trixông, cOng tác can b,.. 

3.2. Xáy dy'ng và thy'c hin ché'dç5, dinh rnic, tiêu chudn: 

- Các dja phuong, don vj có sü dyng ngân sách Nhà nuóc thirc hin nghiérn tiic 

các quy djnh hiên hành v ch dO, dinh rn1rc, tiêu chuân; xây dirng quy ch chi tiêu 

ni b d ap ditng tai don vj mInh, vic xây drng phái thy'c hin theo nguyen täc 

cOng khai, dan chü và diing ch d, djnh rnirc, tiêu chuân theo quy djnh darn báo co 

quan hott dng hiu qua. Hang nãm, các don vj, dja phu'ong xây dirng k hoch tir 

kim tra nôi bO v viêc thuc hiên ch dO, tiêu chuân, djnh rni.rc tti don vj mInh. 

- Phông Tài chInh - K hoch tip tuc tham muu UBND thj xã si'a dôi, bô sung, 

ban hành mi hoäc kin nghi HDND Thj xã ban hành van ban v chê d, djnh mñ'c, 

tiêu chun trong quãn l2, sir dirng kinh phi ngân sách Nhà nuic, sr dyng tài san cOng 

theo quy djnh hin hành. Tang cuiing kim tra vic xây dirng và thi.rc hin các ch 

d, djnh müc, tiêu chun cüa các dja phuong, co quan, don vj trong Thj xa. 

3.3. Thzcc hin quy tc z'mg xz', dgo dt'c ngh nghip và chuyén dOi vj trI cOng 

tOc cua cOn ho, cOng cht'c, viên chi'c: 

Lãnh dto các dja phirong, don vj tip tçic thixc hin Quyt djnh so 

129/2007/QD-TTg ngày 02/8/2007 cüa Thu tithng ChInh phü ban hành Quy ch van 

hóa cOng so; Quyt djnh s 03/2007/QD-BNV ngày 26/02/2007 cOa B Ni vi ye 

vic ban hành Quy thc Ong xO cüa can bt, cOng chOc, viên chOc lam vic trong b 

may chInh quyn dja phuong; Chi thj s I 7-CT/Tu cüa Tinh üy và Chi thj so 

10/2013/CT-UBND cUa UBND tinh Ngh An v vic tiêp tyc tang cirè'ng k lut, k 

cuong hành chInh; các quy djnh nhtmg vic can b, cOng chOc, viên chüc không 

duçc lam cüa Trung uong, cüa Tinh và cüa Thj xã. 
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- Giao phông Ni vi phôi hp vOi Thanh tra Thj xã thiRmg xuyên kim tra vic 

thrc hin quy tc irng xü, dao  dirc nghê nghip; vic thirc hin các Chi thj cüa Tinh 

üy vâ UBND Tinh ye tiêp tic tang cumg k' lut, k' cuo'ng hành chInh. 

3.4. Thu'c hién chuyên do vi frI cong tác cua can bç3, cOng chtc, viên chzc: 

- Tip tuc thirc hin vic chuyên dôi vj trI cong tác cua can b, cong chi:rc, viên 

chirc theo quy djnh cüa Lut PCTN. 

- Giao phông Ni vii có trách nhirn hu'ng dn, don dc và tham rnuu xây di.rng 

k hoch chuyên dôi vj trI cOng tác cOa can b, cong chirc, viên chüc; dOng thyi, theo 

dOi, kiêrn tra vâ tong hçp báo cáo kêt qua theo quy djnh. 

3.5. Thiec liién mmli bach tài san, thu nháp. 

Triên khai thirc hin Ngh djnh s 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh 

pht.i quy djnh ye kiêm soát tái san thu nhp cüa ngu0i có chcrc vv,  quyn hn trong co 

quan tO chirc, don vj. Giao Thanh tra thj xA tharn mtxu triên khai, tong hop, báo cáo. 

3.6. Cal cOch han/i chInh, dOi m&i cOng ngh quOn l và phu'ong thic thanh toOn: 

- V câi cách hành chInh: Tiirng dja phucing, don vj tip tVc  thçrc hin cOng tác 

cái each hành chInh; thçrc hin co ch mt cua, rnt cua lien thOng, giái quyt kjp 

thai các cOng vic cüa dan, cüa doanh nghip; tang ctrng co sâ vt chat, noi lam 

vic, trang thit bj caa các b phn tiêp nh.n và trã kt qua dam báo theo quy dinh. 

nhtt là cp xà; tang ci.thng dào tao,  bi duing, nâng cao cht krçYng di ngü can b. 

cOng chüc, viên chirc trong do chO tr9ng bôi during nghip v11 cái cách hành chInh, 

dto di:rc cOng v; thirc hin thanh tra, kiêm tra, chn chinh ky cuong, k 1ut hành 

chInh trong thirc thi cong vv vã giái quyt thu tVc  hãnh chInh; tang ct1mg i.rng diing 

cOng ngh thông tin vào cOng tác quán 12. 

Giao Phông Ni vii tharn muu UBND Thj xã chi do thirc hin cOng tác ci 

cách hành chmnh theo quy dinh yà báo cáo kt qua djnh kST v UBND tinh. 

- V dôi rrii cong ngh quán 1: 

Co quan don vj có trách nhirn tang cung du tu' trang thiêt bj, nâng cao näng 

lçrc, day minh sang tao  vâ 1rng diing khoa hoc, cOng ngh trong to chirc và hoat dng. 

Phông Kinh té tiêp tiic triên k.hai, thirc hin có hiu qua vic áp diing h thng 

quãn l chit lugng theo tiêu chuân quOc tê TCVN/ISO 9001:2008 tai  các don vj, dja 

phu'ong và báo cáo kêt qua djnh k' v UBND tinh. 

- V thirc hin phu'ong thüc thanh toán: Toàn Thj xä thirc hin vic thanh toan 

không dung tin mat di vâi các khoän thu, chi cO giá trj lan vá các khoãn chi luong, 

thu'âng và chi khác có tInh cht thu'ang xuyen. 
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Giao Phông Tái chInh- Ké hoach, Kho bac Nhà nu'ó'c Thi xã tiêp tiic theo dOi, 

hu'ó'ng dn, don dc các dGn vi hung luo'ng tü' ngãn sách Nhà nu'ó'c thrc hin trâ 

luong qua tái khoán theo quy djnh. 

4. Cong tác phát hin va xü' 1 hành vi tham nhiing 

4.1. Cong tOc t4c klein Ira ii3i b: 

Ngu'i diirng du c quan, to chiirc, don vi có trách nhirn xây drng k hoch tir 

kirn tra viêc thuc hiên nhiêm vu, cOng vu cüa can bô, cOng chüc, viên chüc do rnlnh 

quãn l nhrn ngãn ngü'a và kip thô'i phát hin, xü l hành vi tham nhüng. 

4.2. COng tOc thanh Ira gán vOl dOt, tranh PCTN. 

Thanh tra Thi xã tin hành thanh tra theo diiing ké hotch dà duçic phê duyt. 

Hot dông thanh tra, kiêrn tra huâng vào vic phát hiên, chãn chinh và xü 1 kjp thi 

các vi phtm pháp 1ut (nu có); kin nghj sO'a di nhü'ng so h, bt cp trong quán 1)2 

và Co ch, chInh sách; thüc dày và nâng cao hiu lirc, hiu qua cüa cOng tác cái cách 

hành chInh, PCTN và thuc hành tit kiêrn, chOng lang phi gãn vi thanh tra vic thirc 

hin chirc trách cOng vv cüa can b, cOng chirc. Tang cu'Ong cOng tác xi1 1)2 sau thanh 

tra; các kêt juan, kin nghj, quyt djnh sau thanh tra can phái du'çc chi do xü' 1)2 

nghiêm, kjp thai theo quy djnh pháp 1ut. 

4.3. COng tác giOi quyê't khiê'u nqi, 10 cáo hành vi tham nhing: 

- Các dun vj, dja phu'ong tip mc thirc hin Chi thj sO 35-CT/TW ngày 

26/5/20 14 cüa Bô ChInh trj ye tang cung six lãnh dao  cüa Dáng dôi vâi cOng tác tiêp 

cOng dan và giái quyt khiu nti, t cáo; Quyêt djnh s 86/2014/QD-UBND ngày 

08/11/20 14 cCia UBND Tinh quy djnh chê d trách nhirn cCia nguii dirng dâu các 

ngành, các cp trong cOng tác tip dan và giái quyt khiu nii, t cáo, kiên nghj phán 

ánh, tranh chip dt dai trên dja bàn tinh Ngh An. 

- Các don vi, dja phixong chá trçng vic tip nhn và xü' 1)2 kp thO các thông tin 

v tham nh1ing qua don t cáo, t giác ti phtm cüa qun cháng nhân dan và cua các 

co quan ngOn 1un. 

4.4. COng tOc diu tra, truy t, xét xi: 

- COng an, Vin kim sat nhân dan, Tôa an nhân dan tang cl.rrng phi hpp, dày 

nhanh tin do diu tra, truy t và xét xü, dam báo khOng dê xáy ra oan sai, bO l9t t9i 

pham; dng thai, tap trung giái quyt dt diem các vi an tOn dçng ttr nh&ng nàm 

truc chuyn qua theo ding quy djnh cüa pháp luat,  nhm  tao  lông tin trong qun 

chñng nhân dan và gop phn phông ng1'a ti phm. 
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- Tiêp tçtc thirc hin tot Quy ch so 20/QC/TT-CA-VKS ngãy 11/02/2014 Quy 

dinh v quan h phOi hçp lien ngành trong vic phát hin, diêu tra, xir 1 các vi vic 

có dâu hiu ti phtrn do Co quan thanh tra kiên nghj kh&i t trén dja bàn Thj xâ. 

5. Cong tác thanh tra, kiêm tra trách nhim ye PCTN: 

Các don vi, dia phuong tip tiic thanh tra, kiêm tra, tir kiêrn tra vic t chirc 

thirc hin các quy djnh cña pháp 1ut v PCTN, mang tInh chuyên d, xác djnh tr9ng 

tam nh.m kjp thai phát hin nhtrng han  chê, yu kern trong triên khai thrc hin d có 

bin pháp chin chinh, xr l các tp the và Ca nhân thirc hin chua nghiêm. 

6. Phát huy vai trô cilia xã hi trong cong tác PCTN 

Lãnh dao  dja phrong, don vj có trách nhim phôi hçp vi UBMTTQ và các to 

chirc thành viên cüng cap trong vic tuyên truyn, giáo diic nhân dan và các thành 

viên t chüc mInh thirc hin các quy djnh cña pháp lut v PCTN; xem xét kin nghj 

cüa UBMTTQ và các to chirc thành viên v các bin pháp nhãm phát hin và phông, 

ngi1a tharn nhüng; xem xét, giãi quyt kjp thi nhüng kin nghj cüa doanh nghip và 

ngulñ dan do UBMTTQ và các to chüc thành viên yêu ctu. 

III. TO CHUC THçC HIN 

1. Trên CO SO k hoach nay, các don vj, các phu'ông xây dirng k hoach  PCTN 

và thirc hin chuong trInh hành dng ye PCTN närn 2023 dê tO ch1rC thirc hin tai 

don vj rnInh. 

Các Co quan, tO ChuC, don vi dUçYC giao nhirn v1.i Can Cu ni dung k hooch 

trin khai thirc hin nhim vii darn bào mIic tieu, yêu cu; chu dng kt hçp kiêrn tra 

viçC trin khai thirc hin CáC nhim v1i, giâi pháp PCTN thuc phtm vi quán I nhà 

nu'oc cua don vj. 

2. Giao Thanh tra Thj xã phôi hçp vôi CáC don vj lien quan to chirc thco dOi, 

don dOc vic xây drng và triên khai th1rC hin Ké hoach  nay. 

Trên day là Kê hotch cOng tác phông, chong tham nhüng và Chuong trInh hành 

dng v phông, chong tham nhflng nãm 2023 cua UBN Thj xã; yeu CaU caC don vi, 

CaC phithng tO chuc triên khai thirc hin nghiêm tuc.A 

No'i n/i çIn: 

- UBND Tiiih (b/c); 
- Thanh tra Tinh (b/c); 
- TT Thi tiy, TT HDND Thi xä (b/c); 
- Chü tich, các PCT UBND Tlii xã: 
- Thuèig tric UBMTTQ Vit Narn Thj xã; 
- Các phông, ban, don vj lieu quam 
- UBND các phumg: 
- Luu: 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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