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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật quy định
về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ_CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết
TW 5 (khóa XI) của Ban chấp hành TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết
TW 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí”;
Căn cứ Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản;
Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ chính trị về việc tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng;
Căn cứ Chỉ thị số 22-TU ngày 22/4/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính;
Căn cứ Kế hoạch số 40/KH_UBND của UBND huyện Hướng Hóa ngày
24/02/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016;
Trường THCS Lao Bảo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống
tham nhũng năm 2016 cụ thể như sau:
1. Mục đích yêu cầu
1.1. Mục đích
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên trong nhà trường về việc tích cực ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch,
vững mạnh toàn diện.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng;
củng cố lòng tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trong các
hoạt động giáo dục của nhà trường.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục,
ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Từng bước nâng cao hiệu quả

của công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ngăn
chặn và sử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong trường học.
Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, một cách thường xuyên,
liên tục; có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và
thực thi nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chiến lược, chính sách, pháp luật, các Nghị
quyết, Chỉ thị các cấp, tài liệu về phòng chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ, tích cực, thống nhất, có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc phòng, chống tham nhũng.
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng
cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các
hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong nhà trường nhất là các
thiết bị dùng chung, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, làm cho mọi hoạt động
trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.
2. Nội dung và nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán
triệt nội dung kế hoạch, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về
phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
nhà trường.
Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phòng, chống tham
nhũng năm 2016 tới toàn thể CBGV- NV trong nhà trường.
Phổ biến các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của
ngành, trong đó có văn bản phòng, chống tham nhũng như:
Nghị quyết 21/NQ_CP ngày 12/5/2009 của CHính phủ ban hành chiến lược
quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Nghị quyết TW 5 (khóa XI) của Ban chấp hành TW Đảng về việc tiếp tục
thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;
Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản;
Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ chính trị về việc tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;
Chỉ thị số 22-TU ngày 22/4/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính;

Kế hoạch số 40/KH_UBND của UBND huyện Hướng Hóa ngày 24/02/2016
về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016;
2.2. Tăng cường tính công khai minh bạch trong việc thực hiện các nhiệm
vụ về giáo dục theo quy định của Pháp luật
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về
quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân, đặc biệt làm tốt Ba công khai (Công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều
kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính) và Bốn kiểm
tra (Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục, đào tạo; kiểm tra việc thu
và sử dụng học phí trong các nhà trường; kiểm tra việc sử dụng các khoản tự nguyện
của người dân và các tổ chức cho nhà trường; kiểm tra việc thực hiện chương trình
kiên cố hóa trường, lớp học). Thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ năm
2016. Công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm tài sản công, tài chính, công tác
quy hoạch cán bộ, phân công công tác...
2.3. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất trường học,
mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học
Công bố công khai đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở
vật chất trường học, mua sắm tài sản, đồ dùng, thiết bị dạy học.
Quản lý, giám sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng cơ bản
và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản, đồ dùng, thiết bị dạy học
theo đúng thiết kế, đúng quy định đã được phê duyệt.
Minh bạch trong việc mua sắm tài sản, đồ dùng, thiết bị dạy học; tuân thủ quy
định của Nhà nước về thanh, quyết toán vốn đầu tư.
2.4. Trong công tác quản lý tài chính, ngân sách
Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách khác (bao gồm cả
thu, chi ngân sách, quản lý sử dụng nguồn vốn của các dự án, chương trình mục
tiêu và các nguồn vốn, quỹ do cha mẹ học sinh đóng góp, kinh phí cho các công
trình, đề án…); mua sắm tài sản công, định giá, đấu giá, thanh lý tài sản nhà
nước.
Thực hiện tốt việc minh bạch, công khai về định mức chi, các dự toán kinh
phí trước khi cấp kinh phí cho các trường; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn;
quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, sách thư viện
và sách giáo khoa dùng chung; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu
hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại công, chế độ công
tác phí.
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các
quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

2.5. Thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC-VC
Thực hiện tốt nội quy cơ quan, quy chế thực hiện quy tắc ứng xử, quy định
văn hóa công sở... nhằm thực hiện tốt những chuuẩn mực đạo đức, lối sống tinh thần,
thái độ phục vụ nhân dân và người học.
2.6. Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của
Luật Phòng, chống tham nhũng.
Công bố công khai quy hoạch, cử cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng
cao trình độ, hợp đồng lao động, chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp
loại thi đua của tập thể và cá nhân cán bộ, viên chức;
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nhà trường nếu để xảy ra tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực; xử lí kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực.
2.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát,
xác minh trong phát hiện xử lí tham nhũng, lãng phí
Công bố công khai kết luận kiểm tra và kết quả kiểm tra có liên quan đến tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo cơ quan có thẩm
quyền giải quyết; tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ
bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng,
sách thư viện; xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan có hành vi tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị do mình quản lí có tham nhũng, lãng phí tiêu cực;
cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm
về chuyên môn.
Kết hợp việc kiểm tra nội bộ, đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản
lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của
công dân với việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục” và các cuộc vận động khác của ngành.
2.8. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng
trong nhà trường trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Nhà trường và các đoàn thể quần chúng ở nhà trường có trách nhiệm xem xét,
giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan,
tổ chức có trách nhiệm khi có thông tin về tham nhũng, liên quan đến trách nhiệm,
lĩnh vực quản lý của mình.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải
quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi
tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tăng
cường thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai
thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; cung cấp các văn bản có liên quan để làm
tài liệu học tập cho cán bộ, công chức, nhà giáo, viên chức của đơn vị mình. Chú
trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Có trách nhiệm
bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng
người có công chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong
trường học, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chương trình
mục tiêu, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà
trường.
3. Tổ chức thực hiện
Cán bộ quản lý tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT,
Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa, Phòng GD&ĐT Hướng Hóa về phòng, chống
tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường thực hiện, giám sát
thực hiện. Đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng của
đơn vị mình.
Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo Ban Thanh tra
nhân dân của đơn vị, phối hợp với Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống
tham nhũng của UBND huyện Hướng Hóa và của nhà trường.
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất
khi có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở đơn vị mình với cấp trên.
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham
nhũng về Thanh tra huyện Hướng Hóa theo đúng thời gian quy định.
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