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CHƯƠNG TRÌNH
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
----Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về công tác trọng tâm nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham
nhũng năm 2021; Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 30/7/2020 của
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (viết tắt Đảng ủy Khối) về thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Chương trình số 03-CTr/ĐUK, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ Đảng ủy Khối về chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Chương trình công tác năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành
Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:
I. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC
HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, cụ
thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng
các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của
Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng,
chống tham nhũng, lãng phí (1).
Trong đó tập trung thực hiện: Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến
lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 và Kết luận số 32-KL/TW, ngày
05/7/2018 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 50CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án; Chỉ thị
số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ
quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày
10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực; Quy định số
11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến
nghị của dân; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực
trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông báo số 156 -TB/TW, ngày 01/10/2019
của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của
Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về lãnh đạo cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; Nghị
quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới; Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Khối lần thứ XVI.
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2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tham
nhũng, như: Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐCP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; công khai các thủ tục hành chính, tổ chức thực
hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy tắc ứng xử văn hóa,
đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao
động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể trực thuộc tiếp tục
triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động
thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ
XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, cụ thể hóa nội dung
chuyên đề năm 2021 gắn việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; Quy chế văn
hóa công vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; quy tắc ứng xử nơi công cộng của
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp
hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống
trong cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 02-CT/ĐUK,
ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng; Kết luận
số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 03CT/ĐUK, ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện
tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện,
xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng với nguyên tắc không có vùng
cấm, không có ngoại lệ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công
việc; chủ động ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”. Thực hiện nghiêm các
quy định về kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
5. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung thông báo kết luận của
Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng,lãng phí.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
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- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các
vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
(nếu có); nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành
động trong công tác phòng, chống tham nhũng của toàn Đảng bộ Khối; kịp thời
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên sai phạm.
- Lãnh đạo, chỉ đạo để phối hợp tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các thông báo kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát của Trung
ương, của tỉnh, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, gắn với thực hiện Chỉ thị số 50CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Thông báo số 225-TB/BCĐTW, ngày
20/01/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Kế
hoạch số 23-KH/TU, ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày
03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê
khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải
quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Chỉ thị số 35-CT/TU,
Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 52/2017/QĐUBND của UBND tỉnh về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số:
04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định số: 149/2018/NĐ-CP,
ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao
động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại các doanh nghiệp.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cơ quan, đơn vị, đạo đức công
vụ, đăng ký và thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy
các cấp và người đứng đầu.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo
quy định.
2. Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và
thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.
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- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định các chủ trương, định
hướng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền, phổ biến
các quy định của Đảng phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao nhận
thức, bản lĩnh chính trị của đảng viên. Kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ
thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng
khi có yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021; xây dựng quy định về
kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối quản
lý; quy chế phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.
- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, giám sát việc thực hiện
các kết luận của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng đối
với các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối.
- Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức
tọa đàm về nội dung: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu để tổ chức
kiểm tra theo thẩm quyền các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về
tham nhũng, lãng phí.
- Tập trung rà soát đảng viên vi phạm chưa xử lý kỷ luật hoặc xử lý chưa
đúng mức để xử lý, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xử lý kỷ luật theo quy định; giải
quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) phục vụ tốt cho công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026.
- Chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng, triển khai
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát và chương trình
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở căn cứ Chương trình này và tình hình
thực tế của đơn vị để xây dựng chương trình phòng, chống tham nhũng năm
2021 phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời gửi về Ban Thường
vụ Đảng ủy Khối (qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 25/02/2021);
định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 20
tháng của kỳ báo cáo).
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2. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (Cơ quan thường trực về công tác
phòng, chống tham nhũng) giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra,
đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định.
Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và các cơ quan có liên quan triển khai
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, (báo cáo)
- UBKT Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, UBKT, VPĐUK,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ Khối,
- Các đoàn thể trực thuộc ĐUK,
- Ban Biên tập Website Đảng bộ Khối,
- Lưu VP, UBKTĐUK Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
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