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    Kính gửi:   

                 - Các Phòng Chuyên môn; 

              - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 3330/UBND-NCKSTTHC ngày 05/10/2022 của 

UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), 

tiêu cực trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu 

Trưởng các Phòng Chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tự rà soát để 

chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác PCTN, 

tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình trong th i gian qua; đ ng th i, triển khai thực 

hiện nghiêm t c các nội dung sau: 

 1. Thực hiện đầy đủ, kịp th i, có hiệu quả Kế hoạch số 312/KH-SVHTTDL 

ngày 16/02/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế 

hoạch số 400/KH-SVHTTDL ngày 24/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022  và các yêu cầu, chỉ đạo 

về công tác PCTN, tiêu cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 2. Thực hiện nghiêm t c, đ ng quy định pháp luật các nội dung công khai, 

minh bạch về tổ ch c và hoạt động của cơ quan, đơn vi  theo  iều 10  uật PCTN 

năm 2018; công khai việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc 

trư ng h p quy định tại  iều 10  uật PCTN mà theo quy định của pháp luật phải 

công khai, minh bạch.  

Việc công khai phải đư c đăng tải trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại 

trụ sở (tr  nội dung thuộc bí mật Nhà nư c ; h nh th c công khai, minh bạch phải 

đảm bảo chính  ác, r  ràng, đầy đủ, kịp th i theo đ ng tr nh tự, thủ tục các quy 

định pháp luật để ngư i dân, doanh nghiệp biết, theo d i, giám sát việc thực hiện.  

3. Hàng năm,  ây dựng kế hoạch tổ ch c kiểm tra, rà soát để ngăn ch n,  ử 

l  t nh trạng có  ung đột l i ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công ch c, 

viên ch c thuộc phạm vi quản l  của m nh. 

Trư ng h p phát hiện có dấu hiệu  ảy ra  ung đột l i ích, phải báo cáo,  ử 

l  kịp   th i, đ ng quy định pháp luật về kiểm soát  ung đột l i ích của  uật PCTN 

năm 2018 và Nghị định số 59/2019/N -CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  uật PCTN. 

4.  ử l  nghiêm trách nhiệm ngư i đ ng đầu, cấp phó ngư i đ ng đầu khi 

để  ảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do m nh quản l ; t y tính 

chất, m c độ có h nh th c  ử l  k  luật theo quy định; tránh t nh trạng  ảy ra tham 

nhũng, tiêu cực nhưng chỉ phê b nh, kiểm điểm r t kinh nghiệm chung chung. Ch  



  h nh th c  ử l  vi phạm (nếu có  đối v i các trư ng h p đư c  ác định có vi 

phạm pháp luật về PCTN theo quy định tại mục 2 Chương   Nghị định số 

59/2019/N -CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành  uật PCTN. 

5. Nâng cao chất lư ng công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những 

lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như:  ây dựng cơ bản, đầu tư công, 

quản l  tài chính, tài sản công   ua công tác thanh tra, kiểm tra chủ động rà soát 

để phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản l , kịp th i 

kiến nghị cơ quan có th m quyền sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nh m 

nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nư c, triệt tiêu các điều kiện phát 

sinh tham nhũng, tiêu cực. 

6. Tăng cư ng công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tư ng Chính phủ về việc tăng cư ng  ử l , ngăn ch n có hiệu 

quả tr nh trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho ngư i dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Phòng Chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

-  ưu: VT, TTr (T).      

 

                           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Nhân 

 


		2022-10-27T07:52:07+0700
	Việt Nam
	Bùi Thế Nhân<nhanbt@svhttdl.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-27T07:52:20+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận<svhttdl@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




