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*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày o^tháng 4 năm 2019
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KÉ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác,
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người đâu tranh chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
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Thực hiện Công văn số 3759-CV/BNCTW, ngày 07/3/2019 của Ban Nội
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- chlnỉrTrung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của
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U k " D ỉm b ' Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác bảo vệ người
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phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” (sau đâv
J h gọi là Chỉ thị sổ 27-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện
¿Jịi, ¿/^*1 như sau:

ý

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#

khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW đảm bảo thống
___ , — ___ , ------------ , hiêu quả trong toàn tỉnh.
" Phát huy vai trò, trách nhiệm của các câp ủy, tô chức đảng; nâng cao nhậr
thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương và cán bộ công chức, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác

ịnAT ẠỌíỷ

bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực; từ đó tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.
2. Yêu cầu
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền xác định đúng, cụ thể nội dung công
việc và phân công thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo
đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
II. Nội dung
1.
Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch
thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên,
theo hướng:
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- Đơn vị thực hiện: cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong toàn tỉnh.
- Hình thức: Quán triệt trong các hội nghị của cấp ủy, cơ quan. Bí thư cấp
ủy, thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp thực hiện việc quán triệt.
- Thời gian hoàn thành: Trước 30/5/2019.
2. Ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo phản ánh, kiến

nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực của công dân {sau khi cỏ hướng dẫn của Trung ương)’.
- Đơn vị thực hiện: Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh.
- Thời gian hoàn thành: Quý III/2019
3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giảm sát việc chấp hành pháp
luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo:
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,
ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.
4. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát,
phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả
thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo:
- Đơn vị thực hiện: UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.
5. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật
cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo:
- Đơn vị thực hiện: Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban
Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.
6. Động viên, khen thưởng kịp thời người tổ cáo đúng:
- Đơn vị thực hiện: cấ p ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.
7. Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực:
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- Đơn vị thực hiện: Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các cấp, các tô
chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, tăng
cường trách nhiệm, chỉ đạo thực hiên nghiêm túc các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch
này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất và phản ánh kịp thời với Ban Thường
vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ
chức quán triệt và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kế hoạch này và hàng
năm, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính

Tỉnh ủy).
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW và Kế hoạch
này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhân:
- Ban chỉ đạo Trung ưomg về PCTN ( b/c)
- Ban Nội chính TW (b/c),
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- Các ban đảng, Văn phòng TƯ,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tình, DNNN hạng 2
trở lên,
- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,
- Các đ/c TÚV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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Nguyễn Văn Hùng

