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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:         /KH-STNMT  Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022  

của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

  

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Tài nguyên 

và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng (PCTN); xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng, ngăn 

chặn kịp thời, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; góp phần kiềm chế, ngăn chặn và 

đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị trong công tác PCTN.  

Tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi 

tiêu cực, tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát 

hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng tại đơn 

vị (nếu có).  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời rà soát, đóng 

góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

ngành, lĩnh vực được phân công trong nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị. 

Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo 

thực chất, hiệu quả; phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy 

ra tham nhũng. 

2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư 

luận về tiêu cực, tham nhũng như: công tác quản lý, sử dụng đất đai, khai thác 

khoáng sản, môi trường,…Tập trung kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm những 

vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc; được thực hiện thường xuyên theo Kế 

hoạch Thanh tra năm 2022 được Giám đốc Sở phê duyệt. 

Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế 

hoạch và thanh tra đột xuất khi được giao. Các kết luận thanh tra cần xác định rõ 
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nguyên nhân sai phạm, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển 

vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định 

pháp luật; thực hiện tốt công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra.  

3. Thực hiện phối hợp khi có yêu cầu về xử lý các vụ việc tham nhũng, 

tiêu cực; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tại cơ 

quan, đơn vị.  

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh PCTN, TC (theo Thông báo kết luận số 25/TB-VPCP ngày 27/01/2022 

của Văn phòng Chính phủ); tiếp tục tập trung ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc nhất là tình trạng “tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 

27/8/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng 

văn hóa, tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ đảng viên, công 

chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu 

quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; 

Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị và văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị qua các 

cuộc họp định kỳ.  

6. Phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh PCTN, TC; tiếp nhận thông 

tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; tiếp tục triển khai thực hiện 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 bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực đến toàn thể đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị qua các cuộc họp định kỳ trong các cuộc họp định 

kỳ tại đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kế hoạch này được triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, 

người lao động trong đơn vị biết thực hiện. Các đoàn thể phối hợp, tham gia việc 

thực hiện công tác PCTN, đề xuất khen thưởng các nhân có thành tích trong 

công tác PCTN (nếu có). 

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh ST; 

- Các phòng, đơn vị thuộc  

và trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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