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KẾ HOẠCH 
Công tác phòng, chống tham nhũng của trường  

THPT Mai Thanh Thế năm 2021 
  

- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018;  

- Căn cứ Nghị định số 130/2019/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị;  

- Căn cứ Kế hoạch số 958  /KH-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021, thực hiện 

Chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng của Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng. 

Trường THPT Mai Thanh Thế xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham 

nhũng (PCTN) năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1.Mục đích 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND 

huyện về công tác PCTN. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ 

hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, kế toán 

viên chức có liên quan đến công tác tài chính, tài sản và đội ngũ viên chức toàn đơn 

vị PCTN. 

Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị có phẩm chất đạo 

đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Khắc phục những hạn chế, yếu kém đề cao công tác tự kiểm tra việc thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham 

nhũng lãng phí. 

Giúp cho học sinh những kiến thức cơ bản, ban đầu và những biểu hiện của 

tham nhũng. Từ đó nâng cao và giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc 

phòng chống tham nhũng. 

2. Yêu cầu  

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

Nhà nước về PCTN. Xác định rõ trách nhiệm của các thành viên nhà trường. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN; thường xuyên kiểm 
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tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát 

hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật. 

Xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường uyên, vừa cấp bách, 

vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là lãnh đạo trường, người đứng đầu 

đơn vị.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là 

chính: kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Thông qua các lần họp lệ hàng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt đến lực lượng  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

qua các buổi họp hội  đồng sư phạm các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN 

như Luật PCTN  năm 2018, Luật Tố cáo 2018; Triển khai thi hành quy định mới về 

kiểm soát tài  sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ  về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan  trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019  

của Chính phủ.  

2. Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung theo Công  văn 

số 17/SGDĐT-TTr ngày 06/01/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện Đề án  tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021  

3. Phối hợp với Đảng bộ trường chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 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 cũng như đối với công tác  bảo vệ người phát hiện, 

tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu  cực.  

4. Thường xuyên nhắc nhở các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm 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 đối với người dân,  doanh nghiệp 

khi đến liên hệ giải quyết công việc tại đơn vị và Quyết định số  64/2007/QĐ-TTg ngày 

10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận  quà tặng và nộp lại quà tặng 

theo Công văn số 1435/SGDĐT-VP ngày 17/7/2019  của Sở GDĐT.  

5. Tiếp tục quan tâm thực hiện đánh giá công tác PCTN gửi về Thanh tra Sở GD 

ĐT theo quy định (khi được yêu cầu).  

6. Tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ đã xây dựng có liên quan đến nội 

dung chấp hành pháp luật về công tác PCTN; tiếp công dân;  giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; thực hiện quy chế dân chủ, .... và kịp thời chuyển vụ  việc đến cơ quan chức năng 

để điều tra, làm rõ khi có dấu hiệu vi phạm.  

Cụ thể hóa Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp nội dung 

PCTN vào môn GDCD, hướng dẫn thực hiện nội dung tích hợp của Sở giáo dục, nhóm 

GDCD thực hiện thời lượng tích hợp: 7 bài ( toàn cấp học). Cụ thể: 

  Lớp 10: 2 tiết 

       Bài 10. Quan niệm về đạo đức  

Tích hợp điểm a mục 1 “Đạo đức là gì?” 

Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học. 
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Tích hợp điểm a mục 2 “Lương tâm là gì? 

       Lớp 11: 2 tiết 

    Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Tích hợp điểm b, mục 2 “Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”; mục 3. “Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Tích hợp điểm b, mục 2. “Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực 

chính trị”  

 Lớp 12: 3 tiết 

Bài 2. Thực hiện pháp luật. 

Tích hợp mục 2. “Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí”. 

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ. 

Tích hợp mục 3. “Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân”. 

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. 

Tập trung dạy nội dung cơ bản của bài dạy trong các tiết đầu, phần sau dành 

thời gian lồng ghép các nội dung để tuyên truyền. 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền các văn bản PCTN đến viên 

chức và học sinh toàn trường qua các buổi chào cờ đầu tuần. 

7. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị Tổ 

chức công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị bằng quy chế như: Công khai ngân 

sách, các nguồn thu từ CMHS, các khoản tài trợ các khoản thu đầu tư xây dựng cơ bản, 

các khoản chi các nguồn tại đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế sử dụng CSVC-

TBDH, tài sản công; công khai chất lượng, tuyển sinh; các hoạt động thanh kiểm tra 

nội bộ… 

Thực hiện quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt 

Công khai tái sản thu nhập của những viên chức quản lý, kế toán theo 

quy định. 

Thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường phối hợp với các 

tổ chức trong đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Người đứng đầu xây dựng ban hành kế hoạch PCTN trong nhà trường, phải 

gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan 

để xảy ra tham nhũng ở đơn vị. Quán triệt đội ngũ viên chức nâng cao đạo đức, kỷ luật, 

kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đặc biệt là đội ngũ làm việc 

liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. 

Tùy theo phân công công tác lãnh đạo trường, Phó HT phụ trách chuyên 

môn có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt giáo án, kiểm tra việc đưa nội PCTN vào 

bộ môn GDCD vào các tiết giảng dạy; PHT phụ trách tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để phổ biến GDPL về PCTN, 
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phối hợp các tổ chức trong nhà trường tổ chức các buổi ngoại khóa  tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến PCTN đến toàn thể viên chức, người lao 

động và học sinh trong suốt năm học, có trách nhiệm xây dựng chuyên mục PCTN 

trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

Phối hợp với tổ chức BCH Công Đoàn, chỉ đạo thanh tra nhân dân thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời 

phát hiện các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị. Toàn bộ viên chức, lao 

động trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCTN.  

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm cá nhân khi có đơn 

thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải quyết kịp thời các vụ việc tố 

cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo tham nhũng trong 

nội bộ cơ quan, đơn vị; đồng thời với biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo 

hành vi tham nhũng theo quy định. 

Lãnh đạo trường phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức chương 

trình ngoại khóa về PCTN vào các hoạt động trong năm học. 

Mua sắm tài liệu liên quan đến PCTN, xây dựng tủ sách pháp luật trong thư 

viện nhà trường đảm bảo theo quy định. 

Thực hiện kê khai tài sản thu nhập và công khai theo quy định của pháp luật. 

Kế toán đơn vị giúp thủ trưởng đơn vị xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài 

sản nhà trường theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị. Thiết lập 

các biểu mẫu công khai tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định; thực hiện đúng, đủ, 

kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến viên chức, người lao động và học sinh; 

tham mưu chi nguồn kinh phí thực hiện PCTN từ ngân sách để hỗ trợ cho các nhiệm 

vụ thực hiện tại nhà trường. 

Hàng năm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và cáo cáo cấp trên 

các nội dung theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra  Sở GD-ĐT, 

- VC, LĐ toàn trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Quyền 

  

 

 


