
UBND TINH NINH THUAN 
BAN QUAN LY VQG PHU'OC BINH 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Hoc lap - Tir do - Hanh phut 

So: 02/KH-BQLVQGPB Ninh Thuan, ngay 07 thong 01 nom 2020 

KE HOACH 
Cong tic phong, thong tham nhung nom 2020 
cua Ban Quan  1y Vtron quoc gia Phuo•c Binh. 

Can cix Ludt Phong, thong tham nhung; Nghi quyet 21/NQ-CP ngay 
12/5/2009 cua Chinh phu Ban harsh Chien lugc Quoc gia phong thong tham nhung 
den nom 2020; Nghi dinh so 59/2013/ND-CP ngay 17/6/2013 cua Chinh phu Quy 
dinh chi tiet mot so dieu cua Ludt Phong, thong tham nhung; Thuc hien Ke hoach 
UBND tinh ve viec " Thuc hien chien lugc quoc gia phong, thong tham nhung den 
nom 2020". Ban Quan 1y Vuon quoc gia Phuoc Binh xay dung Ke hooch Cong tac 
phong, thong tham nhung (PCTN) nom 2020 nhu sau: 

I. MUC RICH, YEAU CAU 

1. Muc dich 

- Tip tuc that hien co hieu qua Ludt PCTN; cac Chi thi, Nghi quyet, Chumg 
trinh cua Trung trang, chi ciao cua Tinh fly va Ke hooch cua UBND Tinh ve tong 
tac PCTN. Ngan than va tirng buoc day lui tham nhung, loci bo cac Co hi, dieu 
kin phat sinh tham nhung, tieu cuc. 

- Tang cuong kiem tra, giam sat viec thuc thi nhiem vu cua tong chat, vien 
chirc ngan ngiza viec 1qi dung chuc vu. quyen han de vu lqi, gop phan PCTN, that 
harsh tiet kiem, thong long phi. 

- Nang cao nhan thirc, vai tro cac to chirc down the trong don vi ve chu trucng, 
chinh sach cua Oang, phap luat cua Nha nuohc trong PCTN; thuc day su tham gia 
cua cac to chuc, down the, va moi thanh vien trong viec no lac PCTN; too ra thoi 
quen PCTN trong doii song cua cong chuc, vien chirc town don vi. 

2. Yeu cu 

- Vic that hien ke hoach tong tac PCTN nham phat hien, xir 1y kip thoyi, 
chinh xac, dung phap luat cac hanh vi tham nhung, tieu cuc thuoc tham quyen. 

- Thuc hien tot Chi thi so 33-CT/TW ngay 03/01/2014 cua Bo chinh tri "ve 
tang cuong sir lanh ciao cua Oang doi vth viec ke khai va kiem soot viec ke khai tai 
son" 

- Tang cuong tong tac tuyen truyen, dong vien tong chuc, vien chuc va nhan 
don phat hien, to giac va dau tranh thong tham nhung, long phi; that hien tot quy 
the don chu a co soy. 

- Tang twang tinh tong khai, minh bach trong viec thu•c hien chinh sack, phap 
lust cua nha nuo,c. 
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- Gan kt cong tác PCTN trong mi quan h& vói vic thirc hin cong vic 
hang ngày cüa mi cá nhân. 

II. NHIM VJ TRQNG TAM 

1. Tuyên truyn, ph06  bin, quan triçt nôi (lung vA Các chinh sich, phãp 
1ut ye PCTN dôi vói cong chrc, viên chñc 

- Tip tijc tuyên truyn, pho^ bin du&ng 1i, chü tnrong cüa Dâng, chinh sách 
pháp 1ut cüa nhà nuOc ye PCTN. 

- Chi thj s6 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cUa B6 Chinh trj ve^ vic d.y manh  hçc 
tp và lam theo tu ti.rng, dao  dirc, phong cách Ho Chi Minh gän v1i thirc hin 
Nghj quyêt Trung uong 4 (Khoa XII); Nghj quyêt Trung ung 6(kh6a XII) "mt 
so van dé ye tiêp tiic dôi niâi, sap xêp to chi:rc b6 may cüa he^ thông chinh tri tinh 
gun, hot dng hiu hrc, hiu qua". 

- K8 hoch cüa UBND tinh ve^ thijc hin chin luçic quc gia ye PCTN den 
näm 2020. 

2. Thirc hin &ng b0̂ các giãi pháp phOng ngtra tham nhüng, ting duông 
cong khai, minh bch trong hoit dng cüa don v 

- Dy manh  cong tác cãi cách hành chinh nh.t là cài cách thu t%ic hành chinh; 
minh bach tài san thu nhp cüa cong chirc, viên chrc; thirc hin Quy täc irng xü, 
dao di'rc nghê nghip. 

- Thrc hin cong khai, minh bach  dutoán và quy& toán ngân sách hang nàm. 

- Xây dung các quy djnh, quy trInh cOng khai các thu tiic hành chinh, che^ d 
và trách nhim cüa cOng chüc, viên chtrc trong quân l và thc thi cOng vic theo 
huàng nãng cao tinh cong khai, minh bach  và phOng ngi'ra tham nhüng, tiêu circ. 

- Thrc hin nghiêm tñc các quy djnh v8 tuyn dung, tip nhn, bo^ nhim, bô 
nhim lai,  diêu dng, luân chuyên cong chrc, viên chirc; xir l kiên quyêt, kip thai 
các vi phm trong quán 1 và sü dung cOng chüc, viên chüc. 

- Xây dirng và thirc hin cci che^ dam bâo quyn tip c.n thông tin cUa cOng 
dan ye hoat dông cüa ca quan; xây dmg và ban hành các quy djnh, quy trInh thirc 
hin quy ché dan chü; quy chê chi tiêu ni bo^ trong ca quan, don vi. 

- Hoàn thin ccr che^ thanh tra, kim tra, giám sat vic thirc hin cOng khai, 
minh bach  trong thirc hin các quy djnh, chinh sách và pháp 1ut. 

3. Nghiêm tüc thtrc hin các van ban chi do cüa Trung Irong và Tinh v 
cong tác PCTN 

Nghiém tüc thirc hin Ludt PCTN, Nghj djnh so^ 78/20131ND-CP ngày 
17/7/2013 cüa Chinh phü, Thông tix so 08/201 3/TI- TTCP ngày 31/7/2013 cüa 
Thanh tra Chinh phü; Chi thj so 33-CT/TW ngày 03/01/2014 cüa B6 chinh trj "ye 
Ong cu&ng sr lãnh do cüa Dãng dôi vai vic ké khai và kiêrn soát vic Ukhai tài 
san"; K8 hoach cüa UBND tinh ye thirc hin chiên h.rgc quOc gia ye PCTN den 
nàm 2020. 
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4. TIp trung thirc hin tot cong tác tiêp cong dan, giii quyêt khiêu nIi to 

Tang c1.rng sir iãnh do cüa cp üy dáng dM vth cong tác tip cong dan và 
giâi quyêt khiêu ni; giâi quyêt trit dé các vi to cáocó lien quan den tham nhüng. 
Tang cr?mg cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat dê phông ngira tham nhUng. To 
chüc thirc hin nghiêm tue các kiên nghj, kêt 1un, quyêt djnh xi:r 1 sau thanh tra 
theo Nghj djnh so 33/2015/ND-CP ngày 27/3/2015 cüa ChInh phü. 

5.Tàng cuông thanh tra, km tra vc thirc hin các quy (t!flh1 cua php 
Iuit ye PCTN 

Nâng cao trách nhim ngi.thi dirng du cci quan, dan vi, to chirc trong cOng tác 
PCTN; nghiêm tiic thirc hin quy djnh ye xir 1 trách nhim ngithi dirng dau co 
quan, to chüc, dan vi khi dê xây ra tham nhüng, tiêu crc trong ca quan, to chüc, 
dan vi do mInh quãn 1, phii trách theo Nghj djnh so 1 07/2006/ND-CP ngày 
22/9/2006 và Nghj djnh so 21 1/2013/ND-CP ngày 19/12/2013 cüa ChInh phü. 

6. Thanh tra, kim tra PCTN 

- Long ghép kim tra cOng tác PCTN vào các cuc thanh tra hânh chInh, 
chuyên dê cong tác quãn l cUa các dan vi, chuyên &ye thirc hin các chê d cOng 
khai,... 

- Kim tra viêc thirc hiên ké khai tãi san tai các don vi 1.mc thuôc. 

III. TO CHUC THVC HIN 

1. Ban quãn I VQG Phu*c Binh 

- My dirng k8 ho?ch thirc hin Ludt PCTN cüa toàn Ban quân l VQG; chi 
do các don vi trrc thuOc xây dmg và triên khai thirc hin kê ho.ch  PCTN nãm 
2020 cüa các don vi. 

- Trin khai cong tác thanh tra, kim tra vic thirc hin ke^ hoach PCTN cüa 
các don vi; kip thài phát hin và xü 1 các vi phm ti cci quan, don vi thuc thâm 
quyen quãn l cUa Ban quán 1 VQG. 

2. Phông To chffc - Hành chInh 

Phi hap vâi ban thanh tra nhân dan thrc hin các nhin vi sau: 

- Thirc hin cOng khai tuyên dicing cong chuc, viên chtrc vã ngi.râi lao dng 
vào car quan, tO chirc, dan vi; cOng khai quy hoch, dào t?o,  bô nhim, chuyên 
ngch, luân chuyén, diêu dng, cho thôi vic, cho thOi git chüc vii, min nhim, 
bâi nhim, k lut, him tri dôi vâi cOng chüc, viên chüc và ngithi lao dng. 

- Thirc hin t& cong tác quãn l cOng chüc, viên chüc trong vic PCTN, 
lang phi; thirc hin Quy tac rng xü cüa cong chuc, vien chüc trong thi hành nhim 
vi và trong quan h8 xã hi. 

- Xây dirng k8 hoch thanh tra, kim tra, giám sat PCTN; kien quy& xir 1 
các hành vi tham nhüng, ling phi. 

- To chtrc tuyên truyn, phoA bin, tp hun chü tmong, chInh sách cüa Dãng, 
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pháp 1ut cüa nhà nux9c ve^ PCTN. 

- Chü trI phi ho p vâi các phông chüc näng thrc hin thanh tra, kim tra 
cong v11; kiêm tra vic thirc hin quy chê dan chU và cong tác cái cách hành chinh 
tai the don vi tnrc thuôc. 

- De xut khen thung nhtrng don vi, Ca nhân lam t& cong tác PCTN; kin 
nghj xi.r l nhüng tnthng ho p thiêu trách nhim trong cong tác PCTN. 

- Hithng dan, don dc, kim tra vic kê khai tài san cüa cong chüc, viên 
chirc theo Nghj djnh so 78/2013/ND-CP ngày 17/7/2013 quy djnh chi tiêt và 
hi.râng dan thi hành nhUng quy djnh ye minh bach tài san, thu nhp. 

- Thirc hin t& các bui tip dan, giâi quy& t& cong tác don thu v6 khiu ni 
to cáo dê phát hin kip thii nhQng hin tllçlng tham nhiThg, lang phi. 

,. 	, 3. Phong Ke hoich - Tai chinh 

- Phi hçip vói Phông T05  chirc - Hành chinh Vi.rô'n thirc hin vic cong khai, 
minh bach trong hot dng tài chinh, ngân sách nhà nuóc; hot dng mua sam tai 
san, xây dung, sira chira,... 

- Thrc hin quãn l, si.r dung các ngun thu, Ca ch8 khoán kinh phi và tir chü, 
tir chju trách nhim ye biên chê và tài chinh dung quy djnh, quy chê hin hành. 

- Thirc hin che^ do^ thông tin, tng hçip báo cáo cong tác PCTN theo quy 
di nh. 

4. Các don vi try'c thuc Ban quail 1 Vtrôn 

- My dung k8 hoach triên khai thirc hin K8 hoach PCTN cüa don vj näm 
2020. 

- To chüc trin khai thirc hin vói nhüng hInh thirc phü hap; dc dic, kim 
tra và xây drng báo cáo dánh giá vic to chiirc triên khai Ludt PCTN. Day là mt 
trong nhCng nhim vii trong tam và là mt trong nh&ng tiêu chi dánh giá thi dua 
hang näm dôi vâi don vi. 

IV. TH(1I GIAN 

Thu tnthng don vi trin khai cong tác PCTN theo trng näm; báo cáo ye Ban 
quân l Vi.r&n (qua Phông KHTC) trurc ngày 15/11 dé tong hçTp báo cáo Thanh tra 
Tinh. 

Trên day là ke^ hoach thirc hin lut PCTN näm 2020 cüa Ban quân l Vun 
quôc gia Phixóc Binh yéu cau các phOng ban và don vi trrc thuc V.thn, triên khai 
và thirc hin. Co gI vixng mac báo cáo ye Ban quãn 1 (qua PhOng KHTC) dê kip 
thai giãi quyét. 

Nci nhln: 
- Thanh tra tinh (B/c); 
- Ban Giám dôc Vtr&n; 
- Chi BO Vtr&n quc gia; 
- Các phong ban, &n vi trirc thuc (dé T/h); 
- Lmi: VT, KHTC. 
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pháp lut cüa nhà nuâc ve^ PCTN. 

- ChU trI ph& ho p vói các phông chüc näng thrc hin thanh tra, kim tra 
cong vi; kiêm tra vic thirc hin quy chê dan chü và cong tác cài cách hành chInh 
tai các don vi trirc thuc. 

- D xut khen thithng nhithg don vi, cá nhân lam tt cong tác PCTN; kiên 
nghj xir l nhttng trucng ha p thiêu trách nhim trong cong tác PCTN. 

- Huâng dan, don dc, kim tra vic ké khai tài san cüa cong chüc, viên 
chüc theo Nghj djnh sO 78/2013/ND-CP ngày 17/7/2013 quy djnh chi tiét và 
hithng dan thi hânh nhüng quy djnh ye minh bach tài san, thu nhp. 

- Thirc hin t& cac bui tip dan, giãi quyt t& cong tác don thu v khiêu ni 
to cáo de phát hin kip th?yi nhitng hin tuclng tham nhüng, lang phi. 

3. Phông KeA  hoch - TAM chInh 

- Phi hop vci Phông T chüc - Hành chInh Vuôn thuc hiên viêc cong khai, 
minh bach trong hot dng tài chInh, ngân sách nhà nuOc; hot dng mua sam tài 
san, xây drng, süa chtra,... 

- Thirc hin quân l, sü diing cac ngun thu, co ch6 khoán kinh phi và tir chü, 
t%r chju trách nhim ye bién chê và tài chinh dung quy djnh, quy ché hin hành. 

- Thrc hin che^ db thông tin, tang hqp báo cáo cOng tác PCTN theo quy 
dinh. 

4. Cie don vi trure thuc Ban quãn 1 Vurô'n 

- My dmg U hoach triên khai thirc hin Ke^ hoach PCTN cOa don vi närn 
2020. 

- To chtirc trin khai thrc hin vOi nhüng hInh thcrc phü hqp; dc dc, kiêm 
tra và xây dirng báo cáo dánh gia' vic tO chtrc triên khai Ludt PCTN. Day là mt 
trong nhüng nhim vii trong tam và là mt trong nhfrng tiêu chi dánh giá thi dua 
hang näm dôi vói don vi. 

IV. TH(I GIAN 

Thu truâng don vi trin khai cong tác PCTN theo timg näm; báo cáo ye Ban 
quân l Vithn (qua Phông KHTC) truâc ngày 15111 dé tOng hçp báo cáo Thanh tra 
Tinh. 

Trên day là ke^ hoach thrc hin 1ut PCTN nãm 2020 cüa Ban quãn 1 Vu&n 
quOc gia Phuâc Binh yeu câu các phông ban và don vi trrc thuc Vithn, triêñ khai 
và thrc hin. Co gI vtrOng mac báo cáo ye Ban quán 1 (qua PhOng KHTC) dê kip 
thai giâi quyêt. 

Noi nhn: 
- Thanh tra tinh (B/c); 
- Ban Giám doe VuOn; 
- Chi BO Vtrn quôc gia; 
- Các phOng ban, don vi trirc thuc (dé T/h); 
- Luu: VT, KHTC. 

4 


