
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về  

tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy Lai 

Châu về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Sở Tư pháp tỉnh Lai 

Châu xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giúp cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

trước hết là Ban Giám đốc và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác 

phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo 

vệ, biểu dương, khen thưởng người có thành tích trong phát hiện, tố giác, đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

2. Yêu cầu 

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW 

ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực có trọng tâm, trọng điểm với các hình thức đa dạng, phù hợp tình hình 

thực tế bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả. 

Xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, trước hết là trách nhiệm của Ban Giám đốc và Trưởng các phòng, 
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đơn vị thuộc Sở trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí. 

Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp, ý thức kỷ luật cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các vị trí trực tiếp tiếp xúc với các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ công vụ, giải quyết vụ việc; 

các cơ đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để đơn 

vị này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị phải gương mẫu trong việc đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định (nếu có); coi đây là nhiệm 

vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 

số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực đến công chức, viên chức, người lao động gắn với các 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ người tố cáo. 

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi 

trả thù, trù dập người tố cáo. Phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền 

phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh 

hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết 

nội bộ. Động viên khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 

kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức làm tốt công 

tác bảo vệ người tố cáo.  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 

2021 và các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Luật phòng, 

chống tham nhũng 2018 đặc biệt trước tiên là triển khai công tác kê khai tài sản, 

thu nhập theo quy định tại Nghị định số130/2020/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, tổ chức, đơn vị; bảo đảm đúng thời gian, tiến độ, chất lượng kế hoạch 

của tỉnh của ngành đã đề ra. 
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2. Công tác tuyên truyền, phổ biến  

2.1. Nội dung 

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 16/KH-TU ngày 26/02/2021 

của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và các văn bản khác có 

liên quan. 

2.2. Hình thức  

- Tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 27-CT/TW 

ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 16/KH-TU ngày 26/02/2021 

của Tỉnh ủy Lai Châu đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. 

+ Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin: Đăng tải nội 

dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

16/KH-TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu lên Trang thông tin điện tử 

của Sở Tư pháp. 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và bảo vệ người phát hiện, 

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

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp với 

các cơ quan chức năng trong thực hiện bảo vệ người phát hiện, tố giác, người 

đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch hoặc khi có yêu cầu. 

4. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra 

hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

- Tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng “Hòm thư góp ý” tại cơ quan, đơn vị 

để công khai tiếp nhận thông tin phản ánh từ công dân, tổ chức, …; thực hiện 
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phân công tiếp cận, xử lý thông tin bảo đảm công khai, minh bạch và trả lời 

công dân theo đúng quy định. 

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. (đối với các đơn vị nào chưa xây 

dựng, bố trí “Hòm thư góp ý” tại trụ sở làm việc phải hoàn thành trước 

31/3/2021) 

- Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi trả thù, trù dập người tố 

cáo, bao che người bị tố cáo, không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, 

thực hiện đúng quy định về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018. 

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở. 

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cũng như nội 

dung Kế hoạch này để tổ chức thực hiện; báo cáo Giám đốc Sở khi có vụ việc 

phát sinh liên quan đến bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phát hiện hành vi trả thù, trù dập người phát 

hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kịp thời 

định hướng xử lý.  

2. Thanh tra Sở phối hợp các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp kết quả báo cáo Ban Nội  chính 

Tỉnh ủy theo quy định./.              

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;   

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Thiếp 
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