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Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/LĐTBXH ngày 31/01/2023 của Sở Lao 

động Thương binh và xã hội về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực năm 2023. Trung tâm điều trị & nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần  

xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đơn vị trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến tích cực và sự thống nhất cao 

trong nhận thức, hành động của đội ngũ viên chức trong công tác phòng, chống 

tham nhũng, xây dựng chi bộ, cơ quan, thực sự trong sạch vững mạnh, 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ 

cán bộ đảng viên, viên chức trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, thực hiện nghiêm các 

quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát có hiệu quả 

tài sản thu nhập của đối tượng thuộc thành phần phải kê khai. 

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực đơn 

vị  quản lý; Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và sử lý 

các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm. 

2. Yêu cầu. 

- Cấp ủy, chính quyền đơn vị quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời đến 

toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị các Thông tư, Nghị định, văn bản của Bộ, 

tỉnh, ngành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của cấp trên đến 

toàn thể cán bộ đảng viên, viên chưc, người lao động trong Trung tâm biết và 

thực hiện. 

- Xác định rõ từng nội dung, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể trong công tác 

phòng, chống tham nhũng đối với các phòng chuyên môn. Nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn và của từng viên chức trong Trung 

tâm về công tác phòng, chống tham nhũng. 
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- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ   

thường xuyên, liên tục của đơn vị. 

 - Bám sát các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí; cụ thể hóa các mục tiêu của việc thực hiện luật 

phòng, chống tham nhũng của Chính phủ ngay tại đơn vị mình nhằm tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp 

luật về Phòng chống tham nhũng, nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng và kịp 

thời sử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

NĂM 2022 

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống 

tham nhũng. 

Tiếp tục thực hiện công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham 

nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện 

pháp thi hành  Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của 

người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan đơn vị;  

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 việc kê khai tài sản. 

 Bộ luật Hình sự 2015 (Bộ Luật số 100/2015/QH13); Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (Luật số 12/2017/QH14). 

          Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

          Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ Ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

          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. 

         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 chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết luận số 10-KL/TW ngày 

26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 
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            Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện 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. 

            Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN,TC. Nghị quyết 27-NQ/TW 

ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trungương về tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Kế hoạch số 14-KH/LĐTBXH ngày 31/01/2023 của Sở Lao động Thương 

binh và xã hội về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 

          Kế hoạch số 1626/KHTTCP ngày 28/6/2016 của Thanh tra Chính phủ 

vềviệc thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

        Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về 

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

án tham nhũng. 

 Quyết định 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về 

trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

đượcgiao. 

        Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 01/5/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

        Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2017, số 125/KH-UBND ngày 

14/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 

của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. 

       Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về Quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan 

hệ với doanh nghiệp, công dân. 

        Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 

vụ án tham nhũng. 

- Hình thức tuyên truyền: Trên trang thông tin điện tử, hệ thống văn bản 

điều hành, lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban của đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023  

2. Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 17.3.2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xem 
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xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 

 Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và các phòng  chuyên 

môn trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Luôn gương mẫu 

về phẩm chất đạo đức, lối sống;  tiếp nhận, sử lý kịp thời báo cáo tố giác hành vi 

tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng kịp thời trong 

đơn vị. Xây dựng các quy định về quản lý sử dụng kinh phí, tài sản trang thiết bị 

làm việc, thời gian làm việc trong đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra 

hành vi tham nhũng trong tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách.  

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng 

3.1. Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt  động của đơn vị. 

-  Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, tài sản và thực 

hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động cụ thể 

như sau: 

+  Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2023: (Thời gian thực hiện 

Tháng 01/2023). 

+  Công khai kết quả Phê duyệt Quyết toán thu-chi ngân sách năm 2022: 

(Thời gian thực hiện QII/2023) 

+ Công khai kế hoạch mua sắm tài sản năm 2023. Thực hiện đúng quy 

trình, thủ tục theo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và quy định của 

cơ quan tài chính các cấp trong việc quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản công. 

(Thời gian thực hiện QI/2023). 

+ Công khai việc sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, Quy 

chế quản lý tài sản. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn theo đúng các văn bản quy 

định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. (Thời gian thực 

hiện  Tháng 01/2023). 

+ Thực hiện công khai các chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức và  

bệnh nhân trong Trung tâm. ( Khi có chế độ chính sách mới) 

+ Công khai các khoản được các tổ chức, cá nhân ủng hộ cơ quan đơn vị, 

bệnh nhân. 

Thời gian công khai: Trong các cuộc họp cơ quan, Hội nghị viên chức, 

người lao động hoặc niêm yết bằng văn bản tại bảng thông báo nội bộ để viên 

chức theo dõi và giám sát. 

Đối tượng công khai: Toàn thể viên chức, người lao động trong Trung tâm. 

 - Thực hiện quản lý chặt chẽ viên chức, người lao động trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao và giám sát viên chức thực hiện các quy định, nội quy, quy 

chế của Trung tâm trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thực 
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hiện văn hoá ứng xử nơi công sở, giao tiếp... để kịp thời phát hiện và ngăn chăn 

những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

-  Công khai kế hoạch công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, nâng bậc 

lương, thăng hạng, đánh giá, xếp loại viên chức; Khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu 

đối với viên chức. Tổ chức công khai việc tuyển dụng viên chức. Công khai về số 

lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng. 

Thời gian công khai: Theo kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt và thời 

điểm thực hiện công tác tuyển dụng. 

Đối tượng công khai: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm, 

thông báo trên thông tin đại chúng các vị trí việc làm đối tượng dự tuyển. Thông 

báo kết quả tuyển dụng. 

- Thực hiện công khai công tác tổ chức luân chuyển viên chức giữa các 

phòng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác. (Thời gian thực hiện 

QI/2023). 

- Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. 

Đối tượng công khai: Viên chức, người lao động và thông báo cho người 

đại diện hợp pháp của đối tượng. 

3.2. Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn. 

Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội 

bộ , Quy chế quản lý tài sản năm 2023. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn theo 

đúng các văn bản quy định của Nhà nước các chế độ, chính sách đối với viên 

chức, người lao động và  bệnh nhân phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.  

 3.4.  Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng sử, đạo đức nghề nghiệp của 

viên chức, người lao động trong đơn vị. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh, ngành về quy 

tắc ứng sử nơi công sở đối với viên chức người lao động trong đơn vị. 

Thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ Đảng viên, cán bộ viên 

chức thực hiện và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quy định về đạo 

đức nghề nghiệp đối với viên chức chuyên môn y tế trong đơn vị. 

3.5. Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

 Thực hiện các quy định công khai minh bạch về tài sản, thu nhập 

CBCC,VC theo đúng quy định. (Thời gian Tháng 12/2022) 

Đối tượng phải công khai: Ban giám đốc, Lãnh đạo các phòng chuyên 

môn, viên chức làm công tác tổ chức, kế toán, thủ quỹ của đơn vị. 

Hình thức công khai: Trong cuộc họp chi bộ, họp cơ quan. 

 Lưu hồ sơ viên chức thuộc đơn vị quản lý. 
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4. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sử lý nghiêm những 

biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong Trung tâm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong nội bộ Trung tâm. 

Chấp hành nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các 

Đoàn thanh tra, kiểm toán.  

5. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể. 

 Tăng cường hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn 

thể, của Ban thanh tra nhân đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách của 

Đảng và Pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, 

việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, chấp hành chế độ 

quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, 

người lao động theo quy định của Pháp luật. 

 Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức cho viên chức 

nghiên cứu, học tập các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như Luật 

phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm  nhằm nâng cao trình độ 

hiểu biết và nắm chắc các chủ trương chính sách về công tác phòng, chống tham 

nhũng để tất cả viên chức, người lao động thực hiện trong đơn vị. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 Cấp ủy chi bộ, chính quyền Trung tâm phối hợp với tổ chức đoàn thể triển 

khai các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo về phòng chống tham nhũng 

đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị được học tập và thực hiện. 

 Báo cáo kết quả việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng theo đúng 

thời gian quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện luật phòng, chống tham nhũng năm 2023 

của Trung tâm điều trị & nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần xin báo cáo Sở 

Lao động - Thương binh & Xã hội theo dõi chỉ đạo./. 

Nơi nhận:              
- Sở Lao động -TBXH; 
- BGĐ Trung tâm; 
- Trang TT điện tử; 
- Lưu: VT. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   Trịnh Văn Vịnh                    
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