
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Hữu Lũng, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW  

ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư  

 

Căn cứ Kế hoạch số 283-/KH-BCSĐ ngày 30/9/2021 của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW 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, 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Kết luận số 05-KL/TW ngày 

03/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, phát hiện, xử lý tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

theo yêu cầu tại Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy sát với điều kiện, tình hình thực tế trên địa bàn.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức phổ biến, quán triệt đúng nội dung, tinh thần Kết luận số 05-

KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; việc tổ chức quán triệt triển khai phải đảm bảo 

nghiêm túc, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức quán triệt phù hợp với điều 

kiện thực tế, đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và hiệu quả; 

xác định việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được kiểm điểm, đánh giá, 

chỉ đạo thường xuyên, định kỳ.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 

05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ 
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Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, 

UBND các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-

KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW 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; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố 

giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chương trình hành động số 

14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 

50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 

12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

2. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ 

chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham 

nhũng, tiêu cực 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, tiêu cực trong cơ 

quan, đơn vị mình phụ trách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải luôn gương 

mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng 

ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý 

nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Tăng 

cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tham nhũng, có các hành vi bao 

che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý cán bộ lãnh 

đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. 

3. Rà soát các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng, kiến nghị cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định 

Tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh quy định 

về phát hiện, xử lý tham nhũng, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, 

bảo đảm phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác 

phòng, chống tham nhũng hiện nay. 

Thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp 

dụng pháp luật, nhất là các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Luật Giám định tư pháp… liên quan đến công tác phát hiện, xử lý tham 

nhũng, kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả. 

4. Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu 

cực 

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tăng cường việc kiểm tra, rà soát các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng 

như: Quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư, xây dựng cơ 
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bản; quản lý ngân sách, mua sắm công…; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, 

công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; 

kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện tham nhũng, tiêu cực; xử lý dứt điểm 

những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. 

4.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ; phát hiện, xử lý 

tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; cơ quan, tổ chức, đơn vị nào có nhiều thông tin 

phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện 

hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ thì người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị đó chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp 

luật Nhà nước. Tăng cường kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực 

tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm 

minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị này.  

4.3. Các cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện 

dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ 

lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm 

tra, thanh tra. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy quản 

lý phải báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời 

chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Uỷ ban Kiểm tra có thẩm quyền để xem xét xử 

lý theo quy định của Đảng.  

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý 

tham nhũng, tiêu cực  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý 

tham nhũng; thực hiện có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của 

Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

tham nhũng; công khai tình hình vi phạm và kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham 

nhũng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW 

ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố 

cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn 

kết nội bộ, vu khống người khác.   

6. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức 

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 

máy, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận 

chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; 

nêu rõ giải pháp cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, 
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tình hình của địa phương, đơn vị gửi UBND huyện (qua Thanh tra huyện) để theo 

dõi, tổng hợp. 

2.  Giao Thanh tra huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện chức năng 

tham mưu, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và tham mưu tổng 

kết việc triển khai thực hiện khi kết thúc giai đoạn./. 

 

Nơi nhận: 
- BCSĐ UBND tỉnh (BC); 

- Thường trực huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

-  Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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