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Số : 949 /KH-GDĐT

Nha Trang, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CTTTg 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 việc; Công văn số 6040/UBND-TTra ngày
25/7/2019 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai Công điện về
phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số
6041/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố Nha Trang về tăng cường
thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công
vụ trên địa bàn thành phố Nha Trang, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang xây
dựng Kế hoạch với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống
tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng
cường trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống
tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong
công tác PCTN, tiết kiệm, chống lãng phí; duy trì thực hiện thường xuyên các giải
pháp PCTN hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Qua
đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên
chức và phụ huynh, học sinh trong công tác PCTN; tích cực chủ động phòng ngừa
và từng bước đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong
sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã
hội.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của
Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,
các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, Chỉ thị số 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 việc và các văn bản
chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố về công tác PCTN.

Người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương,
gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham
nhũng; trong trường hợp để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình
thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống
tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt
quan trọng. Đây là tiêu chí để Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc hoàn
thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị.
2. Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh; thực hiện công khai, minh bạch, tiếp tục đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính. Các đơn vị cần ban hành quy chế làm việc minh bạch, cụ
thể và tăng cường kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi
nhiệm vụ liên quan đế các công tác: Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân
chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức…bảo đảm ngăn
chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung
chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý các hoạt
động tại đơn vị; giải quyết nhanh chóng, kịp thời khi người dân đến liên hệ công
tác; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, giám sát nơi tiếp công dân; công
bố rộng rãi số điện thoại của đơn vị để tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh của
người dân và học sinh về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên
chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.
4. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày
28/12/2017 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân, đặc biệt thực hiện tốt 3 công khai: công khai cam kết chất
lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất
lượng giáo dục; công khai thu, chi tài chính. Công khai Quy chế chi tiêu nội bộ,
minh bạch trong các hoạt động mua sắm tài sản tài, quy hoạch cán bộ, thi đua
khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng; việc sắp xếp đội ngũ, phân công nhiệm vụ phải
đảm bảo đúng quy trình, đúng năng lực và sở trường công tác của từng cá nhân.
5. Kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo
quy định của pháp luật; tập trung giải quyết nhanh, kịp thời và dứt điểm những
đơn thư liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo thẩm quyền
quy định.
6. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể, ban thanh tra nhân
dân tại đơn vị trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện các
hành vi tiêu cực, tham nhũng để đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn,
phòng ngừa và khắc phục hậu quả.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng các trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường
công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Báo
cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN) gửi về
Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, tổng hợp.
Trên đây là Kế hoa ̣ch tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu
cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trong ngành giáo dục và đào tạo thành
phố Nha Trang, đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Thanh tra thành phố ;
- Các tổ chuyên môn của Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, Nguyên.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nguyên Lập

Phòng Giáo
dục và Đào
tạo
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