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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 16/4/2019 của  

Ban Thường vụ Thành ủy về việc 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 132-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 

năm 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, lãnh phí, 

tiêu cực,  

Thực hiện Công văn số 1268/UBND-NC ngày 23 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 132-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019, Sở Xây dựng xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của 

Bộ Chính trị và Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Thành 

ủy Cần Thơ kết hợp với việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng 

chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018. Từ đó nâng cao nhận thức 

của công chức, viên chức trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người 

đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xem đây là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên, liên tục. 

- Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức Sở Xây dựng trong công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, 

tiêu cực; triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra 

các hành vi trả thù, trù dập, để lộ, lọt thông tin của người tố cáo, người cung cấp 

thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. 

II. NỘI DUNG 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh 

đạo các phòng chuyên môn trong chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người phát 

hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; chủ động 

kiểm tra phát hiện, xử lý công khai các hành vi vi phạm. Đồng thời, chịu trách 

nhiệm nếu buông lỏng quản lý, không làm hết trách nhiệm để xảy ra vi phạm 

trong đơn vị mình. 
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- Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức các 

văn bản: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, Chỉ 

thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

132-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ; nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

- Tăng cường việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãnh phí. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tổ 

chức cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố cáo, bao che người 

bị tố cáo. 

- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, công khai đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trưởng các đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch này đến công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, 

đơn vị mình phụ trách. 

- Giao Thanh tra Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện và tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện của Sở Xây dựng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 16 

tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-

CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 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, lãnh phí, tiêu cực của Sở Xây dựng./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- UBND thành phố; 

- Các đơn vị thuộc Sở;  

- Cổng TTĐT Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, TTrXD. 
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