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KẾ HOẠCH 

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 

  

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/6/202020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về 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, 

UBND huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nhằm tăng cường sư ̣lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ người 

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

định việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước 

hết là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

 2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu 

quả Chỉ thị số 27-CT/TW đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về quyết 

tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Xử lý 

nghiêm minh, kịp thời các hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi 

dụng việc tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích 

hợp pháp của người khác. 

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

 Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các 

quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 27-CT/TW tại cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu 

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi 

mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu 

buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng 
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người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố 

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

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung 

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

phí, tiêu cực 

Các cơ quan, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và các cơ quan thông tin đại 

chúng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy điṇh về bảo vệ 

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

tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Luật Tố cáo năm 2018 trong đó tập trung 

về các nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo và Chỉ thị số 27-CT/TW đến 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tùy theo đặc điểm 

tình hình, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị 

trấn lựa chọn hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp. Việc tuyên 

truyền, phổ biến phải đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tạo dư luận xã hội lên án 

hành vi tiêu cực, tham nhũng. 

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục 

tham mưu triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện có kế hoạch để triển khai hiệu quả công tác thông tin, truyền thông 

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

tiêu cực; trong đó chú trọng xây dựng những tin, bài về những kinh nghiệm hay, 

điển hình tốt, định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích 

cực, cũng như những hạn chế, khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiện toàn đội ngũ cán 

bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý 

đơn thư phản ánh, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong bảo vệ người 

tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức. 

Tiếp tục quan tâm, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp 

làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm, đạo 

đức công vụ, ý thức kỷ luật bảo mật thông tin, bảo vệ người tố cáo; chỉ đạo các 

bộ phận có liên quan phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng trong việc xử 

lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng quyền phản ánh, tố cáo để thông tin 

sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, gây mất đoàn kết nội 

bộ. 

 Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán 

bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo, góp phần tạo động lực, 

khuyến khích tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
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 III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tic̣h UBND các xã, thị trấn căn 

cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND huyện và  

Thanh tra huyện về kết quả thực hiện. 

2. Giao Thanh tra huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo 

cáo UBND huyện. 
 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện 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. Yêu cầu các cơ quan, UBND cấp xã nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- VP Huyện ủy;  

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
 

 


