SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH AN GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHÈ
DÂN TỘC NỘI TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —Tự do - Hạnh phúc
Tri Tôn, ngày 25 tháng 01 năm 2021
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KÉ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH11 của Quốc hội ngày
20/11/2018;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 của Quốc hội
ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy
định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng;
Căn cứ Nghị định sô 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện công
tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu (BGH) trong công tác PCTN góp
phân nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chuyên môn.
Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN;
nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, viên chức của đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ,
viên chức có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, liêm chính góp phần ngăn chặn và đẩy
lùi các tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Nhà trường;
Thực hiện đông bộ các giải pháp PCTN, đưa công tác này thành nhiệm vụ trọng tâm,
thường xuyên, lâu dài, nhât là tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực,
tham nhũng, lãng phí đê có biện pháp hành động, phòng ngừa kịp thời, hiệu quả. Thúc đẩy
sự chủ động tham gia của môi cá nhân, đơn vị, các tổ chức đoàn thể với nỗ lực không để xảy
ra trường hợp vi phạm về tham nhũng;
2. Yêu cầu
Gắn công tác PCTN với việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoi
với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngảy 03-01-2014 của Bộ Chính trị về
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s v m ^ ủỉ ° của Đảng đối ™ việc kê.khai và kiểm soát k« khai tài sàn; c h i thi số
i " 8.a?2015 cùa B<'1 chinh ,r - vé a n g cường sự lãnh đạo cùa Đáng đối với
cong tac phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
™
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u v iệ5~ri?n khai phải có trọng tâm’ trọnê điểm, tập trung vào các vấn đề nhạy cảm, các
linh vực dê phát sinh tiêu cực, tham nhũng để kịp thơi chấn chỉnh những ton tại, thiểu sot
tiêu cực, tham nhũng. Công tác PCTN phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và chạt
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S c ĩ 3”11 tra’ k4 m tra và tự ki®m tra phải thường xuyên, kịp thời và hiệu quả,
ngăn chặn, đây lùi nhữnệ biểu hiện, nhũng vi phạm về công tác PCTN. Trong đo quan tam
chú trọng công tác tự kiếm tra, rà soát trong từng bộ phận. Làm tốt công tác thu thập thong
ĩ?
.?? ảnh của người ỉao động phục vụ tốt cho công tác PCTN. Kịp thời khen thương
động viên những cá nhân, tố chức có thành tích trong công tác PCTN

n . NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THựC HIỆN
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hợp với CÔng đoàn Trường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
!rọng tâm là Luật Phòng’ ch° nỗ tham nhũng năm 2018 và cac van ban hương
dan thi hành; lựa chọn xây dựng cách tuyên truyền phù hợp.
quán triệt cấcJ ỉ uy định pháp luật về PCTN, Nghi đinh số
107/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử ly trach nhiệm của người
ứng đâu cơ quan tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, to chưc, đơn VỊ
do mình quản lý phụ trách, Chỉ thị số 33 - CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị vê sự
i ! í i ạ0 của ĐAảng đôi với côns vi?c kê khai và kiểm Sộát kê khai tài sản, Chỉ thị sô 50C T7TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trụ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ
tướng Chính phủ Nghị định số 130/2020/NĐ - CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Vê kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn v ị ...
A

l í ẻ» Th^ C í iện đ° ng bộ’ 00 hiệu quả các giải pháp Phònỗ ngừa tham nhũng, triển khai

thực hiệntôt công tác công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chưc; quy tac
ưng xử, quy tăc dạo đức ngề nghiệp, chế độ, định mức, tiểu chuẩn, thanh toán khong dùng
tiên mặt, trả lương thu nhập qua tài khoản.... Thực hiện tốt công tác tiep dan, giải quyết kịp
thời, chính xác, khách quan các nội dung phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của người dân Uen quan
đen tât cả lĩnh vực trong Nhà trường.
4‘ í ân? ca° vai trÒ’ trách nhi?m của cán b9’ viên chức, nhất là người đứng đầu các đơn
vi l r0ng
g’ PhỄt hu^ vai trò làm chủ của cán bộ, viên chức, thực hiện tốt nội quy quy
c ê của cơ quan, tiêu chuẩn đạo đức, đạo đức nghề nghiệp của cán bọ, vien chức. Kiện toàn
nâng cao chât lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của từng đơn vị
- 5‘,Tăn? cường công tác ki®m tra’ Phát hiện và xử lý nghiêm về tham nhũng. Thường
íuUySn ,l

uÕ. v ệ c quản lý’ sử dụng tài chính’ tài sản» •••nhằm tránh sai phạm gây that

thoát lãng ph Thực hiện công tóiai minh bạch kết luận kiểm tra. Xây dựng va triển khai
thực hiện có hiệu quả Ke hoạch kiểm tra nội bộ năm 2021.
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6. TỔ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ vê đưa nội dung phòng, chông tham nhũng vào giảng dạy trong chương trình môn
học Pháp luậtế
III. TỒ CHỨC THựC HIỆN
1. Giao bộ phận thanh tra nội bộ Trường tham mưu giúp Ban giám hiệu trong công tác
chỉ đạo, triên khai, tô chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Kiên
quyêt đâu tranh chống những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, viên chức
trong Nhà trường.
2. Phòng Tông hợp —Tài chính —Thiết bị, Trưởng các phòng/khoa/trung tâm trực
thuộc Trường, cần đưa nhiệm vụ PCTN làm nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
3. Cuôi năm khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại, bình bầu thi đua, khen
thưởng của cá nhân và tổ chức phải gắn với việc đánh giá trong công tác PCTN trong cơ
quan, đơn vị.
Trên đây là Kê hoạch triên khai công tác PCTN năm 2021. Trong quá trình triển khai
thực hiện, nêu có vân đê khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về bộ phận thanh tra nội bộ
để tham mưu Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH (để báo cáo)
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- BCH Công đoàn (phối hợp);
- Lưu :VTỂ
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