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KẾ HOẠCH 
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Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham 

nhũng đến năm 2020; Chương trình số 909- CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy về Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

năm 2018; Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 19/7/2015 của UBND tỉnh 

về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 

Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, 

điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong 

sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành liêm 

chính, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các 

giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, cũng cố lòng tin của nhân 

dân và doanh nghiệp. 

- Nhằm xây dựng tập thể Ngành tài nguyên và môi trường là tập thể lao 

động xuất sắc, không có tham nhũng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, tổ chức đoàn 

thể quần chúng trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường góp phần 

vào sự phát triển chung.   

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong sinh 

hoạt và trong công tác. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị gương mẫu 

trên tất cả các lĩnh vực. Chấp hành theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đạo đức lối sống... 

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 

việc làm thường xuyên, liên tục không mang tính phong trào, đây là nhiệm vụ 

bắt buộc và là quyền lợi của tất cả cán bộ, công chức. 



            II. Nội dung kế hoạch: 

1. Công tác phòng, chống tham nhũng: 

 - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại 

hội XVIII của Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát hiện, 

xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/9/2015 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về công tác nội chính; Kế hoạch 

số 23-KH/TU ngày 12/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ... gắn với việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 - Tổ chức thực hiện công khai minh bạch trong việc mua sắm, quản lý và 

sử dụng tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, đổi mới công 

nghệ quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước 

nhằm hạn chế tiêu cực và tiết kiệm kinh phí.; công khai, minh bạch trong các 

lĩnh vực như: tài chính, chi tiêu nội bộ, các thủ tục hành chính về các lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành, chế độ chính sách pháp luật... 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài 

nguyên môi trường tại các tổ chức cá nhân, thanh tra trách nhiệm đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong tham mưu 

công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên và Môi trường gắn với việc với tăng cường 

phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

- Tổ chức rà soát quy trình quản lý cán bộ, công chức trong  đơn vị, thực 

hiện luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, đúng 

quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt Chỉ thị 33-CT/TW, Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài 

sản thu nhập. 

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nội bộ. Nội dung kiểm tra tập trung 

vào việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, nhiệm vụ được giao và 

đạo đức lối sống. 

2. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan và các quy định về 

quản lý, mua sắm tài sản công, trang thiết bị làm việc đúng theo quy định của 

Bộ Tài chính. 

- Cấp ủy đảng và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, 

tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình.  



- Gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với Cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sử dụng tài sản công, 

chế độ công tác phí...  

- Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức cần thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong việc sử dụng thời gian làm việc, điện nước, hội họp, giấy tờ, xăng xe, 

tổ chức ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, lễ hội, cưới xin, ma chay... 

- Thường xuyên cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ thông 

tin  nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp và trong công tác quản lý Nhà nước 

nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. 

  III.  Tổ chức thực hiện:   

- Kế hoạch này được triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức 

trong toàn ngành để nâng cao nhận thức, hiểu biết và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả. 

-  Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở có trách 

nhiệm phổ biến kế hoạch này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động đơn vị mình và nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện. Thực hiện báo 

cáo định kỳ hàng quý và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở. 

- Các phòng chuyên môn có trách nhiệm hoàn thiện các qui trình giải 

quyết hồ sơ, thủ tục hành chính và công khai trên cổng thôn tin điện tử tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân, các doanh nghiệp dễ tiếp cận, đồng thời thực hiện 

tốt việc tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Cán bộ, công chức của Ngành tài nguyên và môi trường cần xác định 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận : 
- Ban chỉ đạo PCTN tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Các thành viên ban chỉ đạo PCTN Sở; 

- Lưu VT, TTr. 
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