UBND TỈNH KON TUM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1392/SNN-TTra

Kon Tum, ngày 30 tháng 11 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG NĂM 2016 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Căn cứ Văn bản hợp nhất số: 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của về
Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Nghị định số: 59/2013/NĐ-CP, ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Trên cơ sở các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản
pháp luật hiện hành, hướng dẫn việc thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng
trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Kon Tum xây dựng Chương trình hành động năm 2016 như sau:
I. Nội dung công tác:
1. Công tác tuyên truyền pháp luật:
Thời gian thực hiện trong năm: Mỗi quý tuyên truyền 01 đợt. Nội dung
tuyên truyền: Các văn bản pháp luật có liên quan mới được ban hành, sửa đổi, bổ
sung. Đối với các văn bản của Đảng, Nhà nước mang tính cấp bách phải tổ chức
tuyên truyền ngay.
Bộ phận thực hiện: Phòng Pháp chế chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và các
Phòng chuyên môn liên quan.
2. Công tác thanh, kiểm tra Phòng, chống tham nhũng:
2.1. Tự kiểm tra tài chính, kế toán:
Được tiến hành tại đơn vị theo Quyết định số: 67/QĐ-BTC, ngày 13/8/2004
của Bộ trưởng Bộ tài chính, về việc ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán
tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước và Công văn số:
1445/TC-QLNS ngày 05/9/2006 của Sở Tài chính Kon Tum.
Bộ phận thực hiện: Ban thanh tra nhân dân thuộc Công đoàn cơ sở các đơn
vị trực thuộc.
2.2. Thanh, kiểm tra ngành:
- Theo kế hoạch thanh, kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt (Quyết
định số: 594/QĐ-SNN ngày 19/11/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, V/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016).
Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phòng, chống tham
nhũng (Quyết định số: 595/QĐ-SNN ngày 19/11/2015 của Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện
các quy định của Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2016).
1

Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở.
2.3. Thanh, kiểm tra chuyên ngành, lĩnh vực:
Theo kế hoạch thanh, kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt (Quyết
định số: 612/QĐ-SNN ngày 27/11/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, V/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm
2016).
Bộ phận thực hiện: Các Chi cục trực thuộc.
3. Công tác xử lý sai phạm sau thanh, kiểm tra:
Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về Phòng chống, tham nhũng và các
hành vi vi phạm khác đều phải được xử lý nghiêm minh theo Pháp luật hiện hành.
Thời gian thực hiện: Không qua thời gian 3 tháng sau khi phát hiện hành vi
vi phạm.
Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở tham mưu trực tiếp hoặc phối hợp với Văn
phòng Sở (về công tác tổ chức) tham mưu lãnh đạo Sở xử lý.
4. Công tác báo cáo Phòng, chống tham nhũng:
Thực hiện thường xuyên định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm
theo quy định của Ban Nội chính tỉnh uỷ.
Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
II. Tổ chức thực hiện:
- Căn cứ vào nội dung công tác nêu trên các bộ phận, các đơn vị trực thuộc
Sở được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng, triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ
giữa các bộ phận, Phòng ban chuyên môn liên quan để thực hiện công tác Phòng,
chống tham nhũng đạt hiệu quả cao. Xây dựng chương trình công tác báo cáo
về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Thanh tra Sở) bằng văn bản và qua
Email thanhtrasnnkt@gmail.com để theo dõi, tổng hợp.
- Công đoàn ngành cần tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức công
đoàn cơ sở, đoàn viên thực hiện tốt công tác Phòng, chống tham nhũng nhằm xây
dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong sạch, vững mạnh.
- Giao Thanh tra Sở: Làm đầu mối tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở giải
quyết các vấn đề liên quan đến công tác Phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn các
đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phòng, chống tham
nhũng./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Đảng ủy Sở NN& PTNT;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Công đoàn ngành NN&PTNT (Phối hợp);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở (Thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (Thực hiện);
- Lưu VT, Thanh tra.

GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Trung Hải
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