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KẾ HOẠCH 

Công tác phòng chống tham nhũng phường Sông Hiến năm 2022 

  

 Thực hiện kế hoạch số: 18/KH – UBND; ngày 21/01/2022 của UBND 
thành phố thành phố Cao Bằng; UBND phường Sông Hiến; Ban hành kế hoạch 

công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao 

nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ban ngành đoàn thể; nhất là trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội; Tổ chức 
triển khai thi hành các quy định, kê khai tài sản hàng năm; Chú trọng ngăn chặn, 

xử lý nghiêm hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và Doanh 
nghiệp trong giải quyết công việc. 

Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan đơn vị; 

khắc phục hạn chế, đề cao công tác phê bình tự phê bình trong thực hiện chức 
trách nhiệm vụ. 

 2. Yêu cầu 

 Công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan đơn vị luôn được triển 

khai và tuyên truyền phổ biến,  trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện 
thực tế; Việc thực hiện các quy định của Luật về PCTN gắn liền việc thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí. 

UBND phường xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của cơ 
quan đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. 

  II. NỘI DUNG 

 1. Công tác lãnh, chỉ đạo 

 UBND phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường hình 
thức tuyên truyền, đề nghị các bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan đơn vị 

nắm bắt đầy đủ các nội dung Luật PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; Nghị định số: 59/2019/NĐ – CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch, triển khai công tác PCTN trong cơ quan đơn vị. 

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong 

việc chỉ đạo thực hiện các quy định về PCTN. 



       -  Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; cán bộ, công chức thực 
hiện và chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; Cán bộ, công chức thực hiện và 

chấp hành kỷ cương hành chính; sự phân công công việc của cấp trên; không 
trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tinh 
thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm chuẩn mực trong giao 

tiếp, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự phù hợp với tính chất công việc; 
thường xuyên tu dưỡng rèn luyện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trao dồi 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 
 - Nội dung, hình thức tuyên truyền luôn  thực hiện hàng năm; 

 - Công chức Tư pháp- Hộ tịch phối hợp các bộ phận chuyên môn liên 
quan, các ban ngành đoàn thể tham mưu, tuyên truyền thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Bộ phận Tư pháp 

 -  Phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc tham mưu trình xây dựng kế hoạch, 
tuyên truyền, phổ biến công khai về công tác PCTN và giám sát việc thực hiện 

quy định của pháp luật về  công tác PCTN và kế hoạch công tác PCTN năm 
2022 của UBND phường; Báo cáo 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm theo 

định kỳ. 

 Trên đây là kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của UBND 
phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng năm 2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND phường (B/c); 
- Thanh tra - TP ( B/c); 
- Cán bộ, CC phường; 
- 20 Tổ dân phố phường;  
- Lưu: VP. 
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    Lục Xuân Dũng 
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