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   UBND TÌNH BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           Số 11/KH-TCĐN                       Bình Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2017 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và  
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 

 
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 

15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2017 như 
sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của công 
chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng 
(PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong sinh hoạt, 
công tác. 

 - Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong các hoạt động của Trường góp 
phần xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện.  

2. Yêu cầu  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, quan điểm của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và của tỉnh về công tác PCTN, THTK, CLP; gắn kết chặt chẽ giữa 
THTK, CLP với phát huy dân chủ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính 
quyền, các đoàn thể, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
PCTN, THTK, CLP; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ gắn 
với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất, đạo 
đức nghề nghiệp và chấp hành kỷ cương, liêm chính trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về PCTN, và THTK,CLP cho đội ngũ viên chức, người lao động và 
học sinh, sinh viên. 

2. Thực hiện những quy định về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, 
lãng phí  
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- Gắn kết việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “nêu gương” theo Quy định số 101-
QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.  

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTG ngày 05/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TU ngày 
01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác 
phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức; 
Chỉ thị 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 về việc tiếp 
tục tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; Quyết định số 73/QĐ-TCĐN ngày 19/3/2013 của Hiệu trưởng về việc 
Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác.  

- Xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là trách 
nhiệm của viên chức quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong đơn vị mình 
phụ trách (nếu có).  

3. Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo các quy định 
của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện 
dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị 
định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; các quy định pháp 
luật về kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai. Đổi 
mới công tác tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng hiệu quả, quản lý sử dụng lao động 
và thời gian lao động của viên chức, người lao động. 

4. Thực hiện cải cách hành chính theo kế hoạch đã ban hành gắn với tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của 
Trường. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành văn bản thực hiện định mức, tiêu 
chuẩn chế độ có liên quan. Thực hành tiết kiệm chi trong lĩnh vực quản lý sử 
dụng ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi mua sắm văn phòng phẩm.  

5. Phát huy vai trò giám sát của công chức, viên chức và người lao động; 
phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (theo các quyết định của Bộ 
Chính trị (khóa XI) ngày 12/12/2013: Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 
số 218-QĐ/TW) và vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân đối với việc 
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc thực 
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hiện quy định quản lý tài chính, tài sản công. Tiếp tục duy trì việc mở hòm thư 
góp ý, Hiệu trưởng tiếp học sinh, sinh viên.  

6. Tăng cường công tác tự kiểm tra một số lĩnh vực như: Thực hiện các 
quy định về tài chính và ngân sách nhà nước; cấp phát văn bằng, vật tư tiêu hao; 
chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề theo Quyết định số 35/2014/QĐ-
UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh; công khai các thủ tục hành chính trong 
hoạt động giải quyết công việc của Trường với hình thức tự kiểm tra:  

- Định kỳ, hàng quý trong năm: Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về 
PCTN và THTK, CLP.  

- Theo kế hoạch chuyên đề: Từ quý tháng 8/2017 đến tháng 11/2017, kiểm 
tra tại các đơn vị thuộc Trường gắn với trách nhiệm của Trưởng các đơn vị trong 
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Kiểm tra đột xuất: Khi có thông tin phản ánh thắc mắc, khiếu nại của 
viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Tổ Giám sát nội bộ trực tiếp kiểm 
tra, giám sát và thường xuyên nhắc nhở viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên thực hiện tốt công tác PCTN và THTK, CLP; kịp thời đề xuất biểu 
dương, khen thưởng, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể tiêu biểu hoặc vi 
phạm các quy định về công tác này.  

- Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện việc báo cáo; định kỳ tổng hợp 
và tham mưu cho Hiệu trưởng việc báo cáo cho cấp trên theo quy định.  

2. Trưởng các đơn vị có nhiệm vụ thường xuyên tổ chức tự kiểm tra nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời báo cáo cho Ban Giám hiệu các 
thông tin có liên quan đến đơn, thư khiếu nại, tố cáo những cá nhân có hành vi 
nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí trong sinh hoạt và công tác tại Trường.  

3. Thực hiện chế độ báo cáo  

Các đơn vị thuộc Trường và Ban Thanh tra nhân dân thực hiện báo cáo kết 
quả công tác PCTN và THTK,CLP theo thời gian như sau: 

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 09/6.  

- Báo cáo 9 tháng: Trước ngày 09/9.  

- Báo cáo năm: Trước ngày 10/12/2016.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả./.  

Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đoàn thể; đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TC-TH (Q.Tuấn). 

 

       HIỆU TRƯỞNG 
 
     
 

      Nguyễn Thanh Tâm 
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