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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:      /KH-STTTT       Phú Thọ, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay 

 

 

Căn cứ văn bản số 209/TT-PCTN, ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thanh 

tra tỉnh Phú Thọ về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 

2013 đến nay. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổng kết công 

tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích: 

Tổ chức tổng kết việc công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến 

nay. Trong đó, tập trung đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần giải quyết 

trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01 tháng 01 năm 

2013 đến nay. 

Đề xuất, kiến nghị những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng gắn với nhiệm vụ của Sở 

trong thời gian tới.  

2. Yêu cầu: 

Tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng 

từ năm 2013 đến nay của Sở. Tổ chức tổng kết đánh giá và đề xuất nhiệm vụ 

giải pháp trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Rà soát, đánh giá nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống 

tham nhũng của Sở  

Tiến hành rà soát đánh giá nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, 

chống tham nhũng của Sở từ năm 2013 đến nay bao gồm: Công tác chỉ đạo, 

công tác tham mưu triển khai quy định  pháp luật về phòng chống tham nhũng; 



Đánh giá kết quả đạt được và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, 

chống tham nhũng trong những năm tiếp theo.  

2. Xây dựng báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện triển khai các chủ 

trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng chống tham nhũng từ năm 

2013 đến nay 

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng theo đề 

cương công Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 04/6/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về 

tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. 

- Thời gian: xong trước 25/6/2020. 

3. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 

đến nay nhằm đánh giá, phân tích kết quả đạt được công tác phòng chống tham 

nhũng; những hạn chế, khó khăn; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để đề 

xuất nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.  Phân công tham luận đóng góp ý 

kiến vào báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến 

nay. 

- Thời gian: xong trước 05/7/2020.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Thanh tra Sở: 

Chủ trì  xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ 

năm 2013 đến nay. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết 

công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung rà soát đánh giá, phân tích các 

nhiệm vụ được phân công tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống 

tham nhũng tại Sở, để đề xuất nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. 

2. Văn phòng Sở:  

Đảm bảo các điều kiện vật chất để tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng 

chống tham nhũng; Tổ chức rà soát đánh giá, phân tích các nhiệm vụ được phân 

công tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn 

phòng Sở, để đề xuất nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. 

3. Các phòng chuyên môn trực thuộc: 

Tiến hành rà soát đánh giá, các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, 

chống tham nhũng tại đơn vị mình phụ trách, để đề xuất nhiệm vụ giải pháp 

trong thời gian tới 

4. Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông: 



Tổ chức rà soát đánh giá, phân tích triển khai nhiệm vụ công tác phòng, 

chống tham nhũng tại Trung tâm, đề xuất nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. 

Tổ chức đánh giá việc thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; tổng hợp số liệu các tin, bài, ảnh đã đăng trên 

chuyên trang, chuyên mục phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 

2013 đến nay. Yêu cầu các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, Ttra (Tiến). 

          

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hùng Sơn 
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