
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-STC Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 

 
Thực hiện Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Sở Tài chính xây 

dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) 

năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; tăng cường trách 

nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các 

phòng, đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

nhà nước. 

b) Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, lãnh đạo 

Sở trong công tác PCTN gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về 

PCTN; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi, vụ việc tham nhũng; từng bước 

ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Yêu cầu 

a) Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, 

và đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo 

đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.  

b) Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN đến toàn 

thể CBCC nhằm nhận thức đúng và chấp hành thực hiện tốt các quy định về 

PCTN; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân 

và các đơn vị trong việc giải quyết công việc. Xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm 

chất đạo đức, công chính, liêm minh; có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng 

các yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN 
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 Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về 

PCTN, Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 3447-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban 

thường vụ Thành ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham 

nhũng; Kế hoạch số 6466/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND thành phố nhằm 

tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; 

Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố về thực hiện 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. 

 Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 7217/KH-UBND ngày 23/10/2019 của 

UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng 

 a) Tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quanđể 

phòng ngừa tham nhũng (mua sắm công, hoạt động đấu thầu sử dụng NSNN, đầu 

tư XDCB, quản lý tài chính, ngân sách nhà nước,…); 

 b) Tiếp tục rà soát hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý nội bộ đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn. 

 c) Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch công tác quy hoạch, bổ nhiệm, 

điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật CBCC theo đúng quy định.  

 d) Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong công tác chuyên môn, quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.  

 đ) Thực hiện công tác kê khai tài sản theo đúng quy định;  

 e) Thực hiện tốt các quy định định về cung cấp thông tin và tăng cường công 

tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong PCTN. 

 3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCC 

 a) CBCC phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về PCTN gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vàChỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 

của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. 

 b) Nâng cao vai trò của CBCC trong việc thực hiện PCTN; phát hiện, tố giác 

sai phạm, tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan. 
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 c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết, trực tiếp 

lãnh đạo và chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện các biện pháp PCTN và chỉ đạo xử 

lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.  

 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện và xử 

lý tham nhũng 

 a) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham 

nhũng, tiêu cực; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, 

tinh thần phục vụ của CBCC. 

 b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, 

giám sát; chú trọng công tác quản lý CBCC và cơ chế tự giám sát, kiểm tra;theo 

dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để tăng cường phòng, chống 

tham nhũng trong cơ quan kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng và phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện xử lý. 

 c) Nâng cao chất lượng của các cuộc thanh tra tài chính; tập trung thanh tra 

những đơn vị có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng; tổ chức thanh tra đột xuất 

khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu 

quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. 

 5. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền 

 Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế, về PCTN nhằm 

tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả 

công tác PCTN.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Sở 

Tài chính tổ chức thực hiện có hiệu quả, thông tin, báo cáo về công tác phòng, 

chống tham nhũng theo quy định (qua Thanh tra Sở để tổng hợp chung báo cáo 

Thanh tra thành phố); cụ thể như sau: 

a) Báo cáo công tác quý gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý. 

 b) Báo cáo công tác 6 tháng gửi trước ngày 10 của tháng 6. 

 c) Báo cáo công tác năm gửi trước ngày 10 của tháng 12. 

2. Các tổ chức đoàn thể, CBCC, người lao động có trách nhiệm thực hiện tốt 

các nội dung Kế hoạch đề ra; phát động phong trào cán bộ, công chức tích cực 

tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng và phản ánh kịp thời những tiêu cực để 

giải quyết. 

3. Ban biên tập thông tin điện tử Sở phối hợp cập nhật các văn bản, quy định 

về PCTN trên website nội bộ để phổ biến đến toàn thể các đơn vị, phòng chuyên 

môn và CBCC. 
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4. Lãnh đạo các phòng, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành 

chính sách pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động phát hiện và kịp thời xử lý 

hành vi tham nhũng, giải quyết đúng quy định, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, nhất là những đơn thư có liên quan đến tham nhũng. 

 5. Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn để kịp thời phát hiện, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND thành phố 

xử lý các trường hợp vi phạm.  

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2020của Sở Tài chính, yêu cầu các phòng, đơn vị, các đoàn thể và toàn thể CBCC, 

người lao động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- UBND thành phố (để b/c); 

- Thanh tra thành phố (để b/c); 

- BGĐ Sở (để b/c); 

- Đảng ủy; Công đoàn;      
Ban Thanh tra nhân dân (để p/h); 

- Các phòng thuộc Sở (để t/h);     

- Công ty XSKT & DV In ĐN;     Nguyễn Văn Phụng 

- Lưu: VT, VBĐT, TTra, VP.06. 
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