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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mộc Châu, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
  

 

Căn cứ Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng; 

Thực hiện Công văn số 2519/UBND-NC ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 12/8/2021 của Huyện ủy Mộc 

Châu về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát 

hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.  

UBND huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 

luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 50-KH/TU 

ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 

12/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW 

ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nhằm 

nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc 

tham nhũng đúng với thực trạng tình hình tham nhũng, góp phần thực hiện mục 

tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện có hiệu quả vào 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 
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2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp 

chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tại đơn vị đầy đủ thông tin, có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo 

tính nghiêm minh, nghiêm túc. 

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, 

xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách 

nhiệm về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tại cơ quan, 

đơn vị mình phụ trách. 

Tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản chỉ  

đạo của cấp có thẩm quyền; thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, 

xử lý vụ việc tham nhũng 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; gắn 

việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư với việc 

đẩy mạnh thực hiện về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ; 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng. 

Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Người đứng đầu phải luôn gương 

mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng 

ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử 

lý các vụ việc tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong 

PCTN, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo, chỉ 

đạo việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực 

Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực 

trong nội bộ, các vị trí, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt 

việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập; tổ chức tiếp nhận các thông 

tin phản ánh của người dân qua hòm thư góp ý, đường dây nóng của đơn vị. Kịp 

thời xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu 

cực và các hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ. 
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Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu phát 

hiện thấy dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý 

theo pháp luật, không chờ kết thúc thanh tra, kiểm tra. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động và ý thức chấp hành pháp luật của lực lượng 

làm công tác thanh tra, kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân; động viên, khuyến 

khích những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, 

bản lĩnh thực hiện nhiệm vụ này. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý 

tham nhũng  

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai, 

tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; 

Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch 

số 43-KH/HU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Kết 

luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng. 

Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/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; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại và Nghi định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 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; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; Luật Tiếp công dân, Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Luật An ninh 

mạng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện, xử lý tham nhũng 

của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; chủ động cung cấp thông tin, 

công khai kết quả phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng, các vi phạm và kết 

quả xử lý trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn và các cơ quan báo chí theo 

quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai nội dung 

kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm của 
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người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, 

công chức tại đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện 

thực tế của cơ quan, đơn vị hoàn thành trước ngày 15/9/2021. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện việc đăng tải nội 

dung kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện. 

3. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ hoặc 

đột xuất tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, UBND huyện Mộc 

Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy -  HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT; (Hòa 10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
Long Trung Tâm 
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