
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
TINH NINH BNH DIc 1p - Tu' do - Hinh phtIc 

S& 45  /KH-UBND Ninh BInh, ngày  J2  tháng 02 nám 2020 

KE HO4CH 
Cong tác phông, chông tham nhüng nãm 2020 

trên dja bàn tinh Ninh BInh 

Thirc hin Lut Phông, chng tham nilUng (PCTN) näm 2018; Nghj quyt sé 
126/NQ-CP ngày 29/01/2017 cüa ChInh phü thirc hin cong tác PCTN den näm 
2020; Chuang trInh s 36-CTr/TU ngày 16/01/2020 cüa Tinh üy ye cong tác PCTN 
nàm 2020, UBNID tinh Ninh BInh xây dçrng K hoach cong tác PCTN näm 2020 
nhu sau: 

I. M1JC JMCH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Thirc hin có hiu qua các quy djnh cUa Lust  PCTN, các Chi thj, Nghj 
quyt cüa Trung uoTlg, cUa Chinh phü và các van bàn chi dto cüa Tinh üy, Hi 
dng nhân dan tinh, UBND tinh ye cOng tác PCTN. 

- Nâng cao nhn thirc, vai trè trách nhim, t chirc thirc hin cüa can b, 
cong chüc, viên chüc và nhân dan, nht là ngithi dirng dâu các Co quan, t chüc, 
dan vj; trng brn9c ngän chn, dy lüi tham nhUng nâng cao hiu qua quàn 1 
Nhà nuó'c, thüc dy phát triên kinh t - xã hi trén dja bàn tinh. 

2. Yêu cu 

- Các Co quail, t chirc, don vi dy manh  cOng tác tuyên truyn, ph bin, 
quán trit các Chi thj, Nghj quyêt cüa Dãng, chInh sách pháp 1u.t cüa Nhà nuc ye 
PCTN. 

- Thirc hin dng b các giãi pháp PCTN; tang cumg cong tác thanh tra, 
kiêm tra, giám sat vic thirc hin các quy drjnh cüa pháp 1ut ye PCTN, phát hin 
cac hành vi tham nhüng, kjp thyi xr l các hành vi vi phim có du hiu tham 
nhüng tai  các co quan, t chirc, don vi. 

- Thu tru&ng các ca quan, t chüc, don vj có trách nhim guong mu thirc 
hin và tr%rc tip chi dto thirc hin nghiêm tic vic th%rc hin các quy djnh cüa 
pháp 1ut v PCTN. 

II. NHIIM \TJ  TRQNG TAM 

1. Quán trit, tuyên truyn chü tru'o'ng cüa Bang, pháp Iut Nhà nu'&c 
v PCTN 

1.1. Cong tác tuyên truyn 

- Tp trung chi dao  tuyên truyn, quán trit, trin khai các chü chuong cüa 
Dàng, pháp lut cüa Nhà nithc v PCTN, nht là Kêt lun s 1 0-KL/TW ngày 



26/12/2016 cüa B ChInh trj v tip tiic thirc hin Nghj quy& Trung uang 3 
khóa X "vi tang cumg sir lãnh do cüa Bang dôi vth cong tác PCTN, lang phi"; 
Chi thj s 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 cüa Bt ChInh trj, Kê hoach so 44/KFI-
UBND ngày 23/5/2016 cüa UBNID tinh trin khai thrc hin Chi thj so 12/CT-TTg 
ngày 28/4/20 16 cüa Thu tu&ng Chinh phü v tang cixmg cong tác phát hin, xi:r 1 
vii vic, v1i an tham nhUng; Chi thj sO 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh trj 
v dy mtnh h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dao  due, phong each H Chi Minh; 
Quyt djnh s 467-QD/TU ngày 09/01/2017 cüa Tinh üy quy djnh v tiêp nhn và 
xu l tin phãn ánh, kin nghj cUa t chüc, cá nhân den duing day nóng; Chi thj sO 
16-CT/TU ngày 23/7/20 18 cüa Ban Thixng vii Tinh Uy ye tAng cung sr lãnh dto 
cUa cac cAp üy, t chire Bang di vâi cong tác PCTN, lang phi; Kê hoach so 146-
KHITU ngày 05/4/20 19 cüa Ban Thumg vi Tinh üy ye vic thirc hin Chi thj sO 
27-CT/TW ngày 10/01/20 19 cüa B Chinh trj v tAng cung s1r lãnh dao  cüa Bang 
di vâi cong tác bào v ngithi phát hin, t giác, ngui dâu tranh chông tham 
nhUng, lang phi, tiêu c1rc; K hoach so 89/KH-UBND ngày 19/7/2019 cüa UBND 
tinh v vic trin khai quán trit thirc hin Chi thj so 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 
cüa Thu tuâng ChinE phü v vic tAng cu&ng xü 1 ngAn chin có hiu qua tInh 
trng nhüng nhiu, gay phin ha cho ngi.thi dan, doanh nghip trong giài quyt 
cong vic; K hoach so 115/KH-UBND ngày 20/9/20 19 cüa UBND tinh ye vic 
thirc hin D an "tuyên truyn, phô bin, giáo diic pháp 1ut ye PCTN giai doan 
2019-2021" trên dja bàn tinh Ninh BInh; K hoach so 32/KH-UBND ngày 
25/3/20 19 cüa UBND tinh trin khai thi hành Lut PCTN nAm 2018 trên dja bàn; 

- Giao Thanh tra tinh chü trI, phi hçip vOi Si Tu pháp, Dài Phát thanh và 
Tmyn hInh tinh, Báo Ninh BInh th%rc hin và tham miru chi dao  trin khai có hiu 
qua cOng tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp 1ut v PCTN trên dja bàn tinh. 

1.2. £hra n$i dung PCTNvào giáng dgy trong các trlr&ng hQc 

Sà Giáo dc và Dào tao  tip t%lc chi dto thirc hin Chj thj s 10/CT-TTg 
ngày 12/6/2013 cüa Thu ti.thng Chinh phü v vic di.ra ni dung PCTN vào giâng 
dy tai  các co s giáo dçic, dào tao  trên dja bàn tinh. Xây dirng k hoach kim tra 
dánh giá kt qua vic dua ni dung PCTN vào giàng day trên dja bàn, djnh kS'  hang 
qu, 6 tháng, 9 tháng và nAm báo cáo kêt qua thirc hin ye UBND tinh (qua Thanh 
tra tinh). 

2. Thrc hin các giãi pháp phông, ngña tham nhflng 
2.1. Cong khai, minh bQch hoçt d5ng cza các cci quan, d07'z vj 

Thirc hin cong khai, minh bach boat dng cüa co quan, t chic, dan yj  theo 
ni dung quy djnh tü Diêu 9 dn Diêu 17 cüa Lut PCTN nAm 2018 yà các vAn bàn 
pháp 1ut khác có lien quan; các co quan, t chüc, don yj  cAn cu chuc nAng, nhim 
vu cüa mInh thirc hin nghiêm tue yiêc cong khai minh bach  nhu: COng bô cong 
khai dja chi, sé din thoai, dja chi email và Trang thông tin dien  tir d tip nhn các 
phãn ánh, kin nghj cüa cá nhân, to chüc, doanh nghip; cOng khai & các 1mb vrc 
dAu tu cOng; quãn l Tài chinE - Ngân sách, dAt dai, tài nguyen, khoáng san, môi 
tru&ng; quân l dâu tu xây drng; chinE sách xA hi; cOng tác can b; thành 1p 
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doanh nghip, c phn hóa doanh nghip, bão him xã hi, bão him y t& giáodiic, 
thug, phi, 1 phi...; tiêp tiic phân cap quàn 1 cho các cap, các ngành; giao quyên tir 
chü, tu chiu trách nhim cho các Co quan hành chInh, các don vj sr nghip, các to 
chrc kinh tL. Tp trung cong khai, minh bach  mt s lTnh vçrc c the nhu: 

- Cong khai dir toán ngân sách cüa các co quail, t chirc, don vj näm 2020 và 
quyt toán chi ngân sách cüa các co quan, to chüc, don vj näm 2019. 

- V d.0 tu, mua sm tài san công, thirc hin cong khai quy hoach,  k hoach, 
chuong trInh du tu Cong trên dja bàn; danh miic dir an; báo cáo dánh giá tác dng 
tng th cUa dir an; cOng khai và kiêm soát chtt chë chi dâu tu. 

- V tài nguyen và môi truô'ng, thirc hin cOng khai vic l.p  quy  hoach,  k 
hoach sir diing dt, khai thác khoáng san trên dja bàn; kê hoach,  két qua dâu giá 
dat, giao dat, cho thuê dat, chuyên quyn sü diing dat; kê hoach,  kêt qua thu hôi, 
bi thu?mg, h trçi và tái djnh Cu; k hoach, k& qua dâu giá quyên khai thác tài 
nguyen khoáng san và môi truông. 

- V giáo d%ic, thirc hin cOng khai diu kin tuyn sinh, diu kin cap van 
bang chirng chi; cOng khai các khoãn thu, müc thu, co sO' 4t chit, tài chinh, cOng 
khai thirc hin cam kt chat 1uçng dào tao. 

- y t, cong khai trInh tir thu t%TC v cap, thu hi chüng chi hành ngh y 
dugc tu nhân, giây chirng nh.n hành nghê y duqc, cOng khai ye thu, quàn 1 ngân 
sách, giá thuôc, vic thu, sü diing phi có lien quan dn khám chüa bnh, các khoãn 
thu theo quy djnh. 

- Cong tác can b, thirc hin cOng khai chi tiêu biên ch hang näm cüa tirng 
co quail, to chirc, don vj trong tinh; cong khai tuyn dçing trén các phuong tin 
thông tin dai  chüng, niêm yet tai  CáC co quan Co chi tiêu däng k tuyn dçing, 
cOng tác bô nhim, b nhim lai  cOng tác dào tao,  bi duO'ng can b, cOng chüc, 
viên chirc. 

- Các co quail, t, chrc, don vj rà soát, tham muu UBND tinh v cong khai 
quàn 1 Nhà nuóc & các lTnh virc duqc giao, dng thO'i cung cp thông tin, tài 1iu 
cOng khai mirth bach  thuc thâm quyn và thirc hin cOng khai trén cng thông tin 
din tO' cüa don vj theo quy djnh. Thirc hin trách thim giái trInh khi có yêu cu 
cüa co quan có thâm quyên. 

2.2. Xáy dyiig và thyv hin cM' dç$ djnh mi'c, tiêu chudn 

- Các co quan, t chO'c, don vj sO' diving ngân sách Nba nuO'c thirc hin 
nghiêm các quy dinh hin hành v ch d, djnh mO'c tiêu chun; xây dirng, sO'a di, 
b sung quy ch chi tiêu ni b d thirc hin tai  don vj mInh, dng thO'i gui co quan 
Tài chinh, Kho bac  kim tra giám sat; vic xây drng quy chê phài thirc hin theo 
nguyen tc cOng khai, dan chO' và dung chê d, djnh müc, tieu chun theo quy djnh 
cüa nhà nuâc, thirc hành ti& kim, chng lang phi. 

- Giao SO' Tài chInh, Kho bac  Nhà nuàc tinh tang cumg kim tra, giám sat 
các co quan, t chüc, don vj sO' diing ngân sách nba nuóc trong thrc hin che d, 
djnh mO'c, tiêu chun theo quy djnh hin hành. 
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2.3. Thyv hin quy tc thig x dgo dic ngh nghip; chuyên dói vj trI cong 
tác cia can bç5, cOng chic, viên chi'c 

- Chi dao  thrc hin nghiêm tüc K ho?ch s 74/KH-UBND ngày 31/5/2019 
cüa LJBNID tinh triên khai thc hin Quyêt djnh s 1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 
cüa Thu ti.râng ChInh phü v vic phê duyt D an van hóa cong vi trên dja bàn 
tinh, nhrn tip tiic nâng cao trách nhim trong thirc thi nhim viT, cong vi cüa can 
b, cong chüc, viên chüc, không lqi diving thirc thi cong vi d gay nhüng nhiu, 
phin ha, tnic lçii khi x1r 1 cOng vic, có tinh thin, thai d phitc vii nhân dan, 
doanh nghip; d cao trách nhim cüa ngiRi dirng dâu cc quan, dcm vj trong kiêm 
tra, giám sat phông ngüa tham nhQng. 

- Quán trit, trin khai thirc hin nghiêm tüc các quy djnh v tang qua, nhn 
qua tang theo quy djnh tai  Nghj djnh so 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa 
ChInh phü tâi các can b, cong chüc, viên chirc. 

- Các eo quan, t chüc, dcm vi th%rc hin rà soát di tuçYng, xây drng k 
hoch, cOng khai vic chuyn di vi trI cOng tác i vói can b, cong chüc a linh 
virc ngành, nghê djnh kS'  phâi chuyên di theo quy djnh ti Nghj djnh so 
59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü. 

- Sâ Ni v11 chü trI phi hcip vói các cci quan có lien quan hithng dan, 
don dôc, kim tra vic thirc hin quy tc üng xü, dao  di'rc ngh nghip trong thi 
hành cOng vii dôi vai can b, cOng chüc, viên chirc; vic xây dirng k hoach, thirc 
hin chuyên dôi vi trI cong tác dôi vai can b, cOng chirc, viên chuc doi vâi cac 
ca quan, dan vj; djnh k' qu, 6 tháng, 9 tháng và nàm báo cáo kt qua v UBNID 
tinh (qua Thanh tra tinh). 

2.4. Cái cách hành chIn/i, di m&i cOng ngh quán lj 

- Tip t1ic thc hin cOng tác cal cách hành chInh, kim soát các thu tic hành 
chInh, duy tn cci chê mt cua, mt cüa lien thông, giài quyêt kjp thai các cOng vic 
cUa nhân dan, doanh nghip; tang cu&ng ca s& vat  chat, nai lam vic, trang thit bj 
cüa các b phn tiêp nhan và trà két qua, nht là a huyn, thành ph& xà, phuông; 
thj trn; i'rng diing cOng ngh thông tin vào cOng tác quàn l nhà nuâc r các linh 
vçrc, thirc hin có hiu qua phn mm theo dOi van bàn chi do, diu hành cüa 
UBND tinh (VNPT-iOffice); Kê ho.ch s 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 cüa 
UBND tinh v chuyên di áp diing h thng quãn 1 cht luqng theo tiêu chun 
quc gia TC\TN ISO 9001:20 15 tai  các ca quan hành chInh Nba nrn9c tinh Ninh 
BInh giai doan  20 19-2020. 

- S& Nôi vu có trách nhiêm tham muu cho UBND tinh chi dao thixc hin 
cong tác cài cach hành chInh; thrc hin thanh tra, kiêm tra, hành chInh trong th%rc 
thi cong vi; Si Khoa hçc và COng ngh, S ThOng tin và Truyn thông dOn dOc, 
hithng dn, kim tra vic th%rc hin i.rng diing cOng ngh thông tin vào cOng tác 
quãn l Nba nuâc tti các ca quan, t chüc, do'n vi trong tinh. 

2.5. V thy'c hin phu'cxng thic thanh toan 

- Tip tiic th?c hin Quyt djnh s 820/QD-UBND ngày 23/4/2008 cüa 
UBND tinh phé duyt k hoach  trin khai, ma rng djch vi trà krang qua tài khoàn 
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theo Chi thj s 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 cüa Thu tuâng ChInh phü v vic 
trã luang qua tài khoãn cho các di tugng huâng luang ti'r ngân sách Nba nuâc. 

- Giao Ngân hang Nba nil&c Via Nam Chi nhánh tinh Ninh BInh chi do 
các ngân hang thucing mai,  t chi'rc tin diing tIch circ tham gia cung 1mg djch vi trã 
luung qua tài khoãn, 1p dt them may ATM, nht là các dja dim xa trung tam d 
tang cumg hiu qua trong thirc hin giao djch. 

2.6. Viéc thy'c hin minh bçwh tài san, thu nhp 

- Viéc th chüc kê khai tài san, thu nhp nám 2019 sê thirc hin khi Nghj djnh 
cüa ChInh phU duçc ban hành có hiu lirc pháp 1ut và huàng dn cUa Thanh tra 
Chinh phü. 

Thanh tra tinh chü trI phi hçip vOi các ca quan có lien quan tham mu'u cho 
UBND tinh t chüc trin khai thc hiên. 

2.7. Xi'r lj trách nhim ngu'ô'i ding dcu ccr quan, td cht'c, don vj khi dé xay 
ra tham nhüng 

Thu trithng các cci quan, t chi'rc, dan vj chi dao  thirc hin nghiêm các giài 
pháp phông ngüa, phát hin xü 1 kjp th?yi các hành vi tham nhUng; chju trách 
nhim ngithi dimg du, cp phó cüa ngithi dirng du d xây ra tham nhüng tai  ccc 
quan, t chüc, dan vj do mInh quãn l và xi 1 vi phtm di vôi hành vi khác vi 
phm pháp lu.t v PCTN theo quy djnh Nghj djnh s 59/2019/ND-CP ngày 
01/7/2019 cüa Chinh phü. Báo cáo kt qua xir l trách thim nguôi dirng du 
thuc thm quyn cüa co quan, t chüc, dan vj khi d xãy ra tham nhQng v Thanh 
tra tinh, S& Ni viii. 

2.8. Vic tgm dlnh chi cong tác, tgm thai chuyn vj trI cOng tác khi cO hành 
vi viphgm lien quan dIn tham nhüng 

- Thirc hin nghiêm trách thim cüa ngui dirng du co quan, t chCrc, don 
vj khi có hành vi vi phm lien quan dn tham nhüng theo quy djnh cüa Lut PCTN; 
Nghj djnh s 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh phü. 

- Sà Ni vi theo dOi tInh hInh, kt qua th%rc hin xir l vic tm dInh chi, 
tm thii chuyn di vj trI cong tác d6i v9i can b, cong chüc, viên chirc có hành vi 
vi phm, báo cáo k& qua theo quy djnh. 

3. Phông chông tham nhüng trong doanh nghip, ti chü'c xã hi khu virc 
ngoài nhà ntr&c 

- Các doanh nghip, t chirc xâ hi khu vçrc ngoài Nhà nuóc ducc quy djnh 
tai các Diu 53, 54, 55 Nghj djnh s 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInh 
phü có trách nhim quy djnh ci th hInh thuc, cOng khai minh btch trong doanh 
nghip, t chrc mInh theo quy djnh. 

- Xir l nghiôm các hành vi khác vi phm pháp lut v PCTN trong doanh 
nghip, t chi'rc khu virc ngoài nba rn.r&c theo ni dung quy djnh ti Diu 94, Diu 
95 Lust PCTN nam 2018 và các van bàn pháp 1ut khác có lien quan. 
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4. Cong tác phát hin, xfr 1 hãnh vi tham nhüng 

4.1. Hogt dt5ng giám sat, thanh Era, kiJm Era 

- Các co quan, don vj chü dng xay dimg k hoach  thanh tra, kim tra tp 
trung vào các linh vrc có nguy co xãy ra tham nhüng, nhüng van d nhy cam, 
du luân than dan, báo chi phán ánh, kjp thñ chin chinh các hành vi vi phm thm 
nâng cao hiu lirc, hiu qua cong tác PCTN. 

- Tang cung thanh tra trách thim ngithi dung du trong cong tác PCTN; 
thirc hin nghiêm tiic các k& 1un thanh tra, kim tra, kim toán, kin nghj xi:r 1 
hânh vi tham thQng, lang phi. 

4.2. Cong tác giái quyé't do'n thu' khié'u ngi, to' cáo tham nhung 

Tp trung thrc hin t& cong tác tip cong dan, giái quyêt khiêu n.i, t cáo 
tham nhüng, dông thai thrc hin bão v, khen thu&ng xlmg dáng ngu?ñ dung cam to 
cáo bath vi tham nhüng, xu 1 nghiêm mçi hành vi trii dp, trã thu ngui t cáo 
tham nhüng hoc igi dçtng vic to cáo tham nhQng d gay mt doàn kt ni b. Các 
vii vic lien quan den tham nhüng cn duçic xu 1 kjp thai, dung theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t. 

4.3. COng tác diu tra, truy t xét xi'r 

Các co quan di&u tra, truy th, xét x1r các cp tang cu&ng phi hqp trao dM 
thông tin, phát hin, x1r l kjp thôi nghiêm minh nhtthg vi vic, v an tharn nhüng 
khOng bO 19t ti phm dông th?ii giãi quy& dirt diem các vv an tn dung, tIch circ 
thu hOi tài san do tham nhüng. DjIIh k' qu, 6 tháng, 9 tháng và näm báo cáo kt 
qua diu tra, truy t& xét xi:r các viii an, vi vic có du hiu tham nhQng lang phi v 
UBND tith (qua Thath tra tinh). 

5. Thic hin dánh giá cong tác PCTN cp tinh nãm 2019 

- Trin khai thirc hin dánh giá cOng tác PCTN cp tith näm 2019 theo quy 
djnh cüa Lut PCTN näm 2018 duçic quy djnh tr Diêu 15 dn Diu 21, Nghj djnh 
so 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa Chith phü, dam bâo dung yêu c.u, ni 
dung, phm vi, dOi tucing, phuong pháp theo chi dao,  huàng dn cüa Thanh tra 
Chith phü. 

- Thath tra tith chü trI tham mint xây dimg K hoch, thành 1p T cong tác 
lien ngành dánh giá cOng tác PCTN cp tinh 2019 theo hithng dn cUa Thanh tra 
ChIth phü. 

6. Nng cao nhn thfrc, trách nhim cüa xã hi trong PCTN 

- Phát huy vai trô cüa Mt trn T qu&, các t chuc chinh trj - xã hi, t 
chüc xã hi - ngh nghip và cüa than dan, thirc hin Quy ch dan chü Co sO', 
phát huy vai trO hot dng giám sat và phán bin xä hi di vth cong tác PCTN; 
dng viên các tang lap than dan tIch circ tham gia giám sat, phát hin các hành vi 
tham nhüng O' ca quan, dn vj, dja phuang. 

- Phát buy vai trO và trách nhim CáC co quan thông tin truyn thông trong 
cong tác tuyên truyn, phát hin tham thüng, gn vói trách thim cüa cci quan 
thông tin truyn thông trong vic phi hçip, cung cp thông tin, tài 1iu cho co quan 

6 



TM. U'c BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Phm Quang NgQc 

chüc näng d phiic vi vic xác minh, xü 1 vi vic tham nhUng do các cci quan 
thông tin truyén thông phát hin; xây dirng các chuyôn trang, miic v cong tác 
PCTN. 

III. TO CH15C THIIC HIIN 

1. Thu tru&ng các Co quan, don vi,  dja phuang can ci vào k hoach nay và 
tInh hInh thirc tê xây dirng k hoach  cong tác PCTN näm 2020 cüa co quan, don vj 
mInh. Gài K hoach v Uy ban nhân dan tinh (qua Thanh tra tinh) trrnfc ngày 
27/02/2020. 

2. Giao Thanh tra tinh theo dôi, don dc, kim tra vic trin khai thirc hin 
K hoach trên dja bàn tinh; djnh kr hang qu, 6 tháng, 9 tháng và näm tong hqp kêt 
qua thçrc hin báo cáo Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh./. 

Noi nhIn: 
- Thanh tra Chinh phü; 
- Thumg trirc Tinh üy; 
- Thing tr?c HDND tinh; 
- U ban MTI'Q \TN tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Ban NOi  chInh Tinh üy; 
- Các sec, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Luu VT, các VP. 

P1-1101 
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