UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG
THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 340 /SLĐTBXH
V/v thực hiện Chương trình công
tác nội chính và phòng, chống tham
nhũng, lãng phí năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:
- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở,
Ký bởi: Sở Lao động
Thực hiện Chương trình số 476-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Ban
- Thương binh và
Thường vụ tỉnh ủy về Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Xã hội
Email:
năm 2017 và Công văn số 550/UBND-NC, ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân
solaodong@hatinh.
gov.vn
dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao triển khai Chương trình công tác nội chính và
Cơ quan: Tỉnh Hà
phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tĩnh
Thời gian ký:
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Trưởng phòng

Sở, Thủ trưởng các đơn vị, Cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở thực hiện các
nội dung sau đây:
1. Tuyên truyền, quán triệt triển khai nhiệm vụ nội chính và phòng,
chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngƣời lao
động, học sinh, sinh viên trong trong cơ quan đơn vị mình:
1.1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ
chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị
Quyết đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực Nội chính và phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị
và Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về công
tác nội chính; kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012;
Nghị định Số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung
năm 2007 và 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ
về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013
của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao... gắn với việc thực hiện Nghị Quyết
Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05CT/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.
1.2.Quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các nội dung Kết luận
số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện thực hiện
Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa X); Thông báo Kết luận phiên họp Thứ 11 ngày
28/12/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

2.1.Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoach, triển khai tổ
chức thực hiện hiện có hiêụ quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về công
tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí sát với chương trình kế hoạch
và tình hình thực tế của đơn vị mình.
2.2.Tiến hành rà soát lại các kiến nghị của các cuộc thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán giai đoạn 2015-2016 (nếu có) nếu chưa thực hiện thì tiến hành triển
khai thực hiện kịp thời nghiêm túc có hiệu quả.
2.3.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kế khai và kiểm soát
kê khai tài sản thu nhập; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của
Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra
Chính phủ về kê khai, công khai TSTN.
2.4.Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng quy định của
Pháp luật về đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.
2.5.Chủ động nắm bắt sát, đúng tình hình việc làm của người lao động,
tham mưu đề xuất các giải pháp và chính sách về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi
nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng bị ảnh
hưởng của sự cố môi trường .
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở theo giỏi, đôn đốc
các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực thực hiện Chương trình công tác nội
chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tổng hợp tham mưu báo cáo kết
quả về Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.
3.2. Đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở
phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt Chương trình công tác
nội chính và phòng, chống tham nhũng (kèm theo Chương trình số 476-CTr/TU
ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Công tác nội chính và phòng,
chống tham nhũng, lãng phí )
Nhận được công văn này yêu cầu Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị
thuộc Sở căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình triển khai thực hiện nghiêm
túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;

GIÁM ĐỐC

- UBKT Đảng ủy, các tổ chức
Đoàn thể Sở;
- Lưu: Thanh tra, VP.
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