
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND 

 

   Châu Thành, ngày  16  tháng 7 năm 2019 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1343/UBND-NCPC ngày 27/6/2019 của Ủy ban 

nhân tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng trong hoạt động công vụ. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có 

liên quan một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; các Nghị quyết của 

Chính phủ, chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức hiểu rõ về hậu quả 

của tham nhũng đối với xã hội, với uy tín của Đảng và Nhà nước và lòng tin của 

nhân dân; xác định phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt 

quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.  

2. Công khai, minh bạch toàn bộ trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền; các nội dung theo quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng phải công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện hoặc niêm 

yết công khai tại bảng thông báo ở đơn vị để mọi cá nhân, tổ chức biết, theo dõi, 

thực hiện. 

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019, đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; Cổng thông tin điện tử dịch 

vụ công trực tuyến của huyện, cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND 

các xã, thị trấn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân liên hệ giải quyết 

các thủ tục hành chính theo quy định.  

4. Duy trì vận hành ba hình thức tiếp cận công dân bao gồm đường dây nóng 

về tham nhũng; hộp thư điện tử và chuyên mục Hỏi đáp  trên cổng thông tin điện 

từ huyện Châu Thành để tiếp nhận mọi thông tin kiến nghị, phản ánh của người 

dân về tình trạng tham nhũng cũng như các lĩnh vực khác. 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng trong hoạt động công vụ 
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5. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các 

địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; địa 

điểm tiếp công dân của các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành huyện và thường 

xuyên theo dõi, trích xuất đầy đủ video cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo 

yêu cầu. 

6. Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần bám sát kế hoạch thanh tra, khi phát 

hiện sai phạm cần xác định rõ có dấu hiệu tham nhũng hay không để kiến nghị xử 

lý theo quy định pháp luật. Trưởng Đoàn Thanh tra, kiểm tra cần quán triệt và 

giám sát chặt chẽ thành viên đoàn trong việc chấp hành những quy định về phòng 

chống tham nhũng; nghiêm cấm việc gặp gỡ, giao tiếp riêng ngoài thời gian làm 

việc dưới mọi hình thức giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra trong quá 

trình thanh tra; thành lập Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo đúng quy định của Luật 

Thanh tra. 

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng theo quy định; tăng cường chỉ đạo, giám sát và việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan do mình quản lý; 

định kỳ hoặc khi cần thiết phải tiến hành luân chuyển vị trí công tác đối với 

những vị trí nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; thường xuyên kiểm tra công vụ; tạo 

điều kiện để người dân, doanh nghiệp có thể liên hệ tố cáo, phản ánh về dấu hiệu 

tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị mình và xử lý kịp thời, 

nghiêm khắc, không bao che, dung túng hành vi vi phạm. 

8. Trường hợp chủ động phát hiện tham nhũng tại đơn vị do mình quản lý, 

Thủ trưởng đơn vị phải chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thanh tra và 

thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu có dấu hiệu bao che hành vi 

tham nhũng trong đơn vị để né tránh việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu thì sẽ 

bị xem xét xử lý kỷ luật nặng hơn một bậc so với mức độ theo quy định. 

9. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo quản 

lý cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, pháp luật, lựa chọn người có 

phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đặc biệt đối với các vị trí nhạy cảm 

dễ xảy ra tham nhũng; kiên quyết ngăn chặn triệt để tình trạng chạy chức, chạy 

quyền, lợi ích nhóm làm tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính 

trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thành viên của mình 

chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

11. Đài Truyền thanh huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là 

cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp 

trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; 

đưa tin về những tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tham nhũng 

theo quy định cũng như các vụ án tham nhũng gây bức xúc trong huyện; góp phần 

ổn định về mặt tư tưởng để cán bộ, công chức và nhân dân, củng cố niềm tin của 

nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. 
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12. Giao Thanh tra huyện chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo 

cáo UBND huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện và các tổ chức CT-XH; 

- VKSND huyện, TAND huyện;  

- Công an huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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