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UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
______________________ ______________________________________ 

Số:            /KH-BQL Sóc Trăng, ngày        tháng 6 năm 2020 
   
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/5/2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chương trình công tác 

năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  

 

  

 Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 

22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

nnăm 2018, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác PCTN; nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; ngăn chặn, xử lý 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc; nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động trong việc 

nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng đối với công tác PCTN, thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí. 

 - Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác PCTN đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ 

quan; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng để kịp 

thời xử lý theo quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham 

nhũng gây ra. 

 II. Nội dung nhiệm vụ cụ thể: 

1. Tham gia phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham 

nhũng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời rà soát, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung 

Luật Giám định tư pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 

Thanh tra, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật doanh nghiệp.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Đơn vị thực hiện: các phòng CMNV thuộc BQL các KCN 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên 

2. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà 

nước về PCTN đến công chức, người lao động như: Luật PCTN năm 2018, Luật 
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Tố cáo năm 2018; Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; đề án về 

xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn (khi có Nghị định và Đề án), các chương trình, kế hoạch văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng BQL các KCN 

- Thời gian thực hiện: cả năm 

 3. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ 

và dư luận về tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người 

đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền 

lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh 

- Đơn vị thực hiện: các phòng CMNV thuộc BQL các KCN 

- Thời gian thực hiện: cả năm 

 4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 27/8/2019 

của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chế độ công vụ, kịp thời ngăn ngừa, uốn nắn, xử lý những vi phạm trong quá 

trình thực thi công vụ của công chức. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham 

nhũng (nếu có). 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng BQL các KCN 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng CMNV thuộc BQL các KCN 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên 

5. Thu thập thông tin, báo cáo và gửi tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 

2019 của cơ quan gửi Thanh tra tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng BQL các KCN 

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2020 

6. Triển khai tuyên truyền Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 

của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 
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PCTN. Kịp thời chỉ đạo, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; kết quả công 

tác PCTN liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-

QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng BQL các KCN 

- Thời gian thực hiện: cả năm 

 III. Tổ chức thực hiện: 

 1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý các khu 

công nghiệp đã được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo 

nội dung kế hoạch này đảm bảo thời gian và chất lượng. Đồng thời, tăng cường 

lãnh đạo đơn vị mình phụ trách thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện và báo cáo lãnh đạo cơ quan những 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng của công chức và người 

lao động. 

 2. Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện (lồng ghép nội dung kế hoạch này trong báo cáo định kỳ về công 

tác PCTN) gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định. 

  
 

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh; 

- Website BQL các KCN; 

- Lưu: BLĐ, các phòng, VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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