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KẾ HOẠCH
Triển khai 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 ngưòi phát hiện,
tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cục

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-TU ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn triển khai 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 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 27-CT/TW), Sở Công
Thương Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của toàn ngành Công Thương, trước hết là
cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/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.
2. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của Lãnh đạo Sở, cấp ủy Đảng, trưởng các
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc bảo vệ người phát hiện tố cáo, người
đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực tạo chuyển biến mạnh mẽ. nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham
nhũng.
3. Giúp công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Công Thương
nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người phát hiện, tố
giác, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.
4. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật đội ngũ cán bộ, công
chức thường xuyên thực hiện công tác tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp liên
quan đến lĩnh vực ngành quản lý.
5. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW cần được
tổ chức có trọng tâm, trọng điểm với các hình thức đa dạng, phù hợp đảm bảo thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả, có tiến trình triển khai.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, trưởng các phòng chuyên môn, đơn
vị trực thuộc Sở phải gương mẫu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiêu nại tố
cáo đúng qui định, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW đến công chức,
viên chức, người lao động gắn với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
liên quan đến bảo vệ người tố cáo.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung về bảo vệ người
phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhung, lãng phí, tiêu cực
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt 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 dấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành
Công Thương, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban và trên website của Sở.
3. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người
phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác báo vệ người
tố giác đế kịp thời phát hiện các phòng, ban, đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức
trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố giác, người phản ánh, kiến
nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, làng phí, tiêu cực của cán
bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành ...; phát hiện, làm rõ, kiến nghị đối với tổ
chức, cá nhân vi phạm; xử lý nghiêm tố chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập
người tố giác và công khai kết quả xử lý.
4. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra hành vi
trả thù, trù dập người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,
làng phí, tiêu cực
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương đã quan tâm, chỉ đạo thành lập Đường
dây nóng của Sở. Theo đó, Đường dây nóng của Sở Công Thương đã công bố công
khai trên trang tin điện tử của ngành, để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến
nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của
ngành với các hình thức tiếp nhận: Gọi điện thoại, nhắn tin đến số máy
02053.874.248; Di động: 0912.190.027 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương; tiếp
nhận qua hộp thư socongthuong@langson.gov.vn hoặc góp ý trực tiếp trên trang
website của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn: Soct.langson.gov.vn. Đường dây nóng,
được giao cho Chánh Thanh tra Sở trực tiếp tiếp nhận, xử lý; các cá nhân không có
thấm quyền không được tiếp cận, đảm bảo đúng nguyên tắc bảo mật thông tin người
tố giác; chỉ đạo tiến hành xác minh ngay khi tiếp nhận thông tin và trả lời công dân
theo dúng quy định của pháp luật.
Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố giác,
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bao che người bị tố cáo, không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, thực hiện
đúng các quy định về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018.
5. Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực
Đấy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên
quan đế nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành
và người dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ
có hiệu quả người tố giác. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban,
đơn vị trong việc bảo vệ người tố giác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và
hành dộng của toàn ngành Công Thương đối với công tác này.
III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn, Trung tâm KC&XTTM tổ chức triển khai thực hiện
Kế hoạch này.
2. Thanh tra Sở, Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị
trực thuộc thực hiện trong việc tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL quy định về bảo
vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết
quả thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Các phòng chuyên môn của Sở;
- Trung tâm KC&XTTM;
- Lưu: VT, TTr.
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