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- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành
nghề trong phòng, chống tham nhũng thông qua việc xây dựng và thực hiện văn hóa
kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; phối hợp với các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ñể ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu, hối lộ của cán
bộ, công chức.
- Thực hiện quy ñịnh về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi
tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác
phòng, chống tham nhũng; tổ chức hội nghị tọa ñàm tuyên dương khen thưởng hàng
năm, xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo ñể vu khống, gây
rối loạn nội bộ làm ảnh hưởng ñến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng ñến năm 2020 là
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của tỉnh và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách,
lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục chỉ ñạo xây dựng kế hoạch cụ thể ñể thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp ñược xác ñịnh trong Kế hoạch này. Chậm nhất ñến ngày 30/3/2018 gửi Kế
hoạch về Thanh tra tỉnh ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Lãnh ñạo các sở, ngành,
ñịa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bảo ñảm 100% ñơn vị trực thuộc xây
dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng.
2. Giao các sở, ngành căn cứ phụ lục nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống
tham nhũng (ban hành kèm theo chương trình hành ñộng tại Nghị quyết số 126/NQ-CP
ngày 29/11/2017 của Chính phủ) trong trường hợp có sửa ñổi, bổ sung từ Trung ương thì
chủ ñộng tham mưu, kịp thời ñề xuất UBND tỉnh chỉ ñạo tổ chức thực hiện.
3. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, ñôn ñốc,
tổng hợp ñịnh kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu UBND
tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN
vào cuối năm 2020.
Yêu cầu các cơ quan, ñơn vị và tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện theo
quy ñịnh./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

