
 
 

NỘI DUNG CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TỔNG HỢP BÁO CÁO 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-STC ngày     tháng 03 năm 2022) 

ST

T 

Nội dung Đơn vị thực hiện Đơn vị phối 

hợp thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán 

triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về PCTN, tiêu cực đối với cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động trong toàn Sở 

 

Văn phòng Sở 
  

2 Thực hiện các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng, tiêu cực 

   

2.1 Công khai, minh bạch trong hoạt động 

của đơn vị 

Văn phòng Sở   

2.2 Xây dựng và thực hiện các chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn (theo phụ lục số 01) 

Các phòng, 

đơn vị thuộc Sở 

  

2.3 Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức 

nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác 

của cán bộ, công chức, viên chức 

 

Văn phòng Sở 

Các phòng,  

đơn vị thuộc Sở 

 

2.4 Cải cách hành chính, đổi mới công 

nghệ quản lý, phương thức thanh toán 

Văn phòng Sở   

2.5 Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập Văn phòng Sở Các phòng,  

đơn vị thuộc Sở 

 

2.6 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 

trong công tác PCTN, tiêu cực; xem 

xét, xử lý nghiêm người đứng đầu trong 

công tác PCTN, tiêu cực; xem xét, xử lý 

nghiêm người đứng đầu và cấp phó của 

người đứng đầu khi để xảy ra tham 

nhũng 

Văn phòng Sở   

2.7 Việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khi có hành vi vi 

phạm liên quan đến tham nhũng 

Văn phòng Sở   

3 Công tác phát hiện, xử lý hành vi 

tham nhũng, tiêu cực 

Thanh tra Sở Các phòng,  

đơn vị thuộc Sở 
 

4 Thực hiện đánh giá công tác PCTN 

cấp tỉnh năm 2021 

Thanh tra sở Các phòng,  

đơn vị thuộc Sở 
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