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SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 

TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG 

 

Số: 09/KH-VL2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Long, ngày 19 tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng;  

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;  

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài 

sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công 

tác phòng chống tham nhũng năm 2021;  

Kế hoạch số 407/KH-SGDĐT ngày 19/02/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng 

Ninh về việc Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;  

Trường TH, THCS và THPT Văn Lang xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 

phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của nhà trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, điều 

hành thực hiện công tác PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Luật PCTN và 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung 

PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 để nâng cao 

hiệu quả công tác PCTN. 

- Tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo nhà trường; nâng cao 

nhân thức toàn đơn vị về ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của 

toàn thể NLĐ và HS trong toàn trường đối với việc PCTN.  

- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà 

trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử 

dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục.  

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một 

trong các tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Xác định trách nhiệm 

PCTN thuộc về Hiệu trưởng nhà trường; 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý 

nghiêm các hành vi tham nhũng gắn với trách nhiệm của Hiệu trưởng nếu để xảy ra hành 

vi tham nhũng, nhũng nhiễu tại nhà trường.  

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp PCTN; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong 

triển khai công tác PCTN; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; lồng ghép, tích 

hợp nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm PCTN vào chương trình giảng 

dạy cho học sinh. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác chỉ đạo 
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- Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN có trọng 

tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo 

cáo về công tác PCTN theo quy định; 

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức thực hiện để đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vi phạm 

theo quy định của pháp luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc chỉ 

đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

2.1. Đối tượng được tuyên truyền: đội ngũ người lao động, học sinh toàn trường. 

2.2. Hình thức tuyên truyền: Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, chuyển văn bản trong các 

buổi sinh hoạt Chi bộ, nội dung Chào cờ, họp Hội đồng giáo dục, lồng ghép tích hợp vào 

giảng dạy (môn GDCD, Đạo đức, Ngữ văn, Lịch sử...). 

2.3. Nội dung tuyên truyền 

- Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;  

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; 

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản 

thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp;  

- Kế hoạch số 60/KH- UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi 

hành Luật PCTN năm 2018;  

- Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường 

các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ;  

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 

2019-2021”; 

 - Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021”; 

3. Thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, 

Luật PCTN năm 2018, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; 

- Thực hiện các nội dung công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Công khai, minh bạch hoạt động tài chính, mua sắm, xây dựng, sửa chữa và sử dụng 

các nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh; 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; kiểm soát có hiệu 

quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tiến hành xác minh tài sản, thu 

nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; Ứng dụng công 

nghệ thông tin vào giải quyết công việc; Tăng cường áp dụng KHCN trong quản lý, điều 

hành hoạt động của nhà trường; 

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng pháp luật; thực hiện quy tắc 

ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;  

- Tăng cường trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức, tập thể 

trong nhà trường khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

- Phối hợp với các tổ chức CT-XH trong công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN. 
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4. Công tác phát hiện và xử lí hành vi tham nhũng 

- Công tác kiểm tra nội bộ: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong thực hiện nhiệm 

vụ của người lao động trong nhà trường nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và 

xử lí các hành vi tham nhũng; Lựa chọn những nội dung phù hợp, tập trung vào những 

nội dung dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên 

quyết xử lí theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo qui định; 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng: Tiếp tục triển khai có hiệu 

quả và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, ngườỉ đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 18/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác thanh tra PCTN; Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu nhà trường 

- Xây dựng kế hoạch PCTN năm 2021của nhà trường, trong đó chú ý việc thực hiện Chỉ 

thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN 

vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 và nội dung giáo dục 

đạo đức liêm chính theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; 

- Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan đến pháp luật 

về PCTN trong nhà trường, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về PCTN;  

- Kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; 

- Thực hiện tốt và công khai các thông tin về các kỳ thi (thi chọn học sinh giỏi, thi tuyển 

sinh, thi THPT quốc gia) đảm bảo đúng quy chế, quy định, phát hiện kịp thời những hiện 

tượng tiêu cực, gian lận, tham nhũng, lãng phí. 

- Thực hiện tốt công tác 3 công khai trong nhà trường: Công khai về tài chính, chất 

lượng giáo dục, về cơ sở vật chất và đội ngũ. 

- Tham mưu công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh (công ty chủ quản) xây dựng 

cơ chế chính sách tốt cho người lao động. 

2. Các tổ chuyên môn, giáo viên 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN trong nhà 

trường; tích hợp trong bài dạy, biên soạn bản tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật 

PCTN và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước về PCTN cho học sinh. 

3. Công đoàn 

- Thực hiện công khai, minh bạch: 

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên;  

+ Chế độ, chính sách đối với người lao động (chế độ lương, phụ cấp);  

+ Công tác kỷ luật, xử lý vi phạm; việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý trách 

nhiệm của cá nhân, tập thể vi phạm;  

+ Đánh giá, xếp loại đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên;  

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;  

- Thực hiện công khai trong xét tặng các danh hiệu thi đua, công tác khen thưởng của 

ngành; 

- Tham mưu việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, bộ phận trong nhà 

trường khi để xảy ra hành vi tham nhũng. 
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4. Bộ phận Văn phòng 

- Thực hiện cải cách hành chính nhằm PCTN; 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác PVTN về Sở GD&ĐT theo định kì về Sở 

GDĐT (qua Email Thanhtra.soquangninh@moet.edu.vn ):  

+ Báo cáo Quý (Quý I: Thời kỳ báo cáo từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 

14 tháng 3 của năm báo cáo; Báo cáo quý II, quý III: thời kỳ từ ngày 15 của tháng cuối 

quý trước đến ngày 14 của tháng cuối quý, thời điểm báo cáo vào ngày 14 của tháng cuối 

quý);  

+ Báo cáo năm (thời kỳ từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 của năm 

báo cáo, thời điểm báo cáo vào ngày 14 của tháng 12);  

+ Thực hiện báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo hướng dẫn của cấp có thẩm 

quyền. 

+ Trong trường hợp phát sinh vụ việc mới, bất thường, có tính chất nghiêm trọng, phức 

tạp, liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình: báo cáo kịp thời về 

Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở GD&ĐT). 

Trên đây là kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của trường TH, 

THCS và THPT Văn Lang. Nhà trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể, tổ, bộ phận trong 

nhà trường nghiên cứu triển khai, nghiêm túc thực hiện./. 

 
  
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- BGH, CTCĐ; 

- TTCM, TTPV; 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

  
 

Hoàng Thị Kim Khánh 

mailto:Thanhtra.soquangninh@moet.edu.vn
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