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KẾ HOẠCH 
Công tác trọng tâm về nội chính,  

cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021 
 

Căn cứ định hướng Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Kết luận Hội nghị toàn quốc về Tổng kết công tác 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 của đồng chí Tổng Bí 

thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nhũng; Quyết định số 75-QĐ/TU của Tỉnh ủy về ban hành Chương 

trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh 

ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình công tác trọng tâm về nội chính, cải 

cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác 

trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 

2021 như sau: 

I. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ PHÕNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Tiếp tục chỉ đạo chi bộ, các phòng, ban, đơn vị tổ chức quán triệt, 

cụ thể hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của 

tinh về phòng, chống tham nhũng vào chương trình, kế hoạch công tác năm 

2021, gắn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng với phát triển 

văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị. Trong đó chú trọng: Nghị quyết số 

51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh 

quốc gia, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 và Kết luận số 32-KL/TW 

ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 

tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật 

trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW  

ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác tham 

nhũng, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính 

trị về tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy 

định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền 

lực và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 
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của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kết 

luận Hội nghị toàn quốc về Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, 

giai đoạn 2013 - 2020 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 

và những năm tiếp theo; Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

 2. Các tổ chứ, đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc rà 

soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng văn bản, 

tính khả thi và hiệu quả xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; kiểm soát 

chặt chẽ sự tác động tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nảy sinh trong quá 

trình xây dựng và thực hiện chính sách theo tinh thần Kết luận Hội nghị 

toàn quốc về Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013 

- 2020 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động số 

01-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX. 

3. Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp 

thời các hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng 

và lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ; tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, tham 

nhũng, với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ; chủ động 

ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”. Thực hiện nghiêm các quy 

định về kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, đảm bảo phục vụ 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. Quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung Thông báo 

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; các thông 

báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các phiên họp với Ban Nội chính 

Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính. 
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6. Triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp; nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là hoạt 

động của tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 49-

NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp và Kế hoạch số 

11-KH/TU ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, GIÁM 

SÁT 

1. Cấp ủy, các phòng ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm 

tra, giám sát, thanh tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đúng quy 

định, đảm bảo khách quan đối với cán bộ, đảng viên sai phạm và có liên 

quan đến sai phạm. 

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế 

- xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020, gắn với thực 

hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Thông báo số 

225-TB/BCĐTW  ngày 20/01/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng và Kế hoạch số 23-KH/TU  ngày 12/5/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 

nhũng. 

3. Nâng cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân dân trong 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

4. Giao Thanh tra Sở chủ động kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, 

chống tham nhũng tại các cấp ủy, đơn vị. Trong đó chú trọng: việc thực 

hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 

số 04-HD/TW, ngày 09/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực 

hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2020 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 

công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

Tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra; việc 

thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW  ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo 

vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW 

và Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở chủ trì, các phòng chuyên môn phối hợp triển khai, thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch của Sở đã ban hành.  

2. Thanh tra Sở có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. Định kỳ tổng hợp báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định. 
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3. Ban biên tập website của Sở đăng tải Kế hoạch và nội dung cần quán 

triệt, phổ biến tại chuyên mục truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.  

4. Các phòng, đơn vị và toàn thể CB,CC,VC và người lao động Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

Thời gian thực hiện: Cả năm 

Trên đây là Kế hoạch công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp 

và phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch./. 

         : 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Bùi Xuân Thập 
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