thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi
tham nhũng gây ra.
II. NỘI DUNG
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện và chỉ đạo thực hiện
nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng;
phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo
đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị
trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN phải bám sát chỉ đạo của Bộ
VHTTDL tại kế hoạch này, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp
và thời gian thực hiện cụ thể.
- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của
Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án
tham nhũng”; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm
2020. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả 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.
2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trên cơ sở các nhiệm vụ
đã giao tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” ban hành kèm theo Quyết định số
3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 và Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2019 và năm 2020” ban hành
kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019.
- Về đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL.
- Về hình thức tuyên truyền, phổ biến: Tùy theo đặc điểm tình hình,
nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền cho
phù hợp.
3. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL thực hiện đồng bộ các giải pháp
phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai minh bạch về tổ chức, hoạt
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động của cơ quan, đơn vị nhất là trong sử dụng tài sản công, công tác đấu thầu,
bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng
dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; minh bạch tài
sản, thu nhập; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực
hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường trách nhiệm giải trình của
cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định
của pháp luật.
4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng
a) Công tác tự kiểm tra nội bộ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
VHTTDL có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý
nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Mỗi đơn vị
thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần trong năm 2020.
b) Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN
Công tác thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử
lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất
cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả
của công tác cải cách hành chính, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau
thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.
c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết
kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).
d) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện
các quy định của pháp luật về PCTN nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế,
yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể
và cá nhân thực hiện chưa nghiêm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch công
tác PCTN năm 2020 để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại: Quyết định số
5116/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch
triển khai, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm
2020; Công văn số 924/BVHTTDL-TTr ngày 14/3/2019 về việc triển khai thực
hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
triển khai thi hành Luật PCTN; Quyết định số 2491/QD-BVHTTDL ngày
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