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2.3. ðẩy mạnh hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra theo chương trình ñã ñược Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; tập trung ở một số lĩnh vực dễ phát sinh tham
nhũng như: quản lý dự án ñầu tư, xây dựng cơ bản, công tác quản lý và sử dụng ñất,
nhà ở, việc mua sắm tài sản công và việc thu chi ngân sách. Chú ý giải quyết dứt
ñiểm các vụ việc thanh tra còn tồn ñọng;
2.4. Các cơ quan, tổ chức, ñịa phương theo thẩm quyền quản lý, có kế hoạch và
công khai trong nội bộ việc ñịnh kỳ chuyển ñổi cán bộ, công chức làm việc tại một số
vị trí dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực như: quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước;
trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân;
2.5. ðề nghị các tổ chức, ñoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Liên ñoàn Lao ñộng, Hội
Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, ðoàn Thanh niên có kế hoạch
chỉ ñạo các thành viên, hội viên tham gia giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng; ñồng thời ñẩy mạnh hoạt ñộng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân
trong việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, các quy ñịnh pháp luật về quản lý
kinh tế - tài chính tại ñơn vị, ñịa phương mình;
2.6. Các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường hoạt ñộng kiểm tra, giám sát việc
thực hiện công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý và ñẩy mạnh công tác ñiều
tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, ñúng người, ñúng tội các vụ án có liên
quan ñến tham nhũng, thông báo công khai ñể ngăn ngừa, giáo dục chung.
III. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ðẠO THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ ñạo tổ chức sơ kết công tác phòng, chống
tham nhũng 6 tháng ñầu năm 2006, gắn với việc xây dựng và triển khai những nội
dung cơ bản, trọng tâm năm 2006 và ñịnh hướng những năm tiếp theo nhằm rút ra
những kinh nghiệm trong công tác chỉ ñạo, quản lý và có những biện pháp khắc phục
những sai sót, chấn chỉnh và ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng có thể xảy ra.
2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ ñạo phòng, chống tham nhũng của huyện (viết
tắt là BCð); xây dựng và công khai quy chế hoạt ñộng của BCð phòng, chống tham
nhũng. Trong cơ quan Thanh tra huyện, Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân
huyện thiết lập ñường dây nóng và bộ phận chuyên trách ñể giúp BCð hoạt ñộng có
hiệu quả.
3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát
cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; ñẩy mạnh việc thực hiện cải cách
thủ tục hành chính; công khai quy trình làm việc, lịch tiếp dân, những việc cán bộ,
công chức không ñược làm ñể dân biết, dân giám sát, dân kiểm tra; tiến tới xây dựng

