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       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

(Ban hành kèm theo Chương trình số: ...../CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày .....  tháng 01 năm 2021 

 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và QTKD) 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Mục tiêu cần đạt Chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh 

đạo 

1.  

Tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

Hàng tháng 

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành 

động đối với công tác PCTN trong toàn 

Trường 

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

2.  

Thực hiện công tác tiếp công dân, 

giải quyết những khiếu nại, tố cáo 

(nếu có). 

Hàng tháng 

Phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Giải 

quyết kịp thời và xử lý nghiêm khắc Cán 

bộ, nhân viên có hành vi tham nhũng, 

lãng phí. Phát huy vai trò của Cán bộ 

công nhân viên trong đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng.  

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

3.  
Báo cáo tháng về công tác phòng, 

chống tham nhũng 
Hàng tháng Báo cáo tháng 

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

4.  
Báo cáo 3 tháng về công tác 

phòng, chống tham nhũng 
Tháng 3/2021 Báo cáo 3 tháng gửi  ĐHTN 

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Mục tiêu cần đạt Chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh 

đạo 

5.  

Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2021 

 

Theo quy định 
Đảm bảo tính khách quan, sử dụng kinh 

phí và chi tiêu hợp lý, hiệu quả. 
Ph. Kế hoạch tài chính 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

6.  

Quản lý, giám sát kế hoạch xây  

dựng, mua sắm trang thiết bị theo 

quy định của Nhà nước 

Theo quy định 

Công khai minh bạch trong quản lý, giám 

sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng, thanh 

tra, kiểm tra, thẩm định, thanh quyết toán 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản sửa chữa cơ 

sở vật chất trường học. 

Ph. Quản trị phục vụ 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

7.  

Thực hiện công khai minh bạch 

trong các hoạt động của Nhà 

trường, trong công tác tổ chức 

cán bộ 

Theo quy định 

Tránh hiện tượng tiêu cực trong việc quy 

hoạch, bổ nhiệm, thi tuyển và xét tuyển 

viên chức… 

Có biện pháp xử lý những hành vi vi 

phạm luật phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí. 

Ph. Hành chính  Tổ chức 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

8.  
Thực hiện minh bạch kê khai tài 

sản, thu nhập theo quy định 
Theo quy định 

 

100% cán bộ công chức, viên chức (Hiệu 

trưởng, phó Hiệu trưởng trường, người 

giữ chức vụ tương đương phó trưởng 

phòng trở lên, người được hưởng phụ cấp 

chức vụ tương đương trong cơ quan, cán 

bộ làm công tác thanh tra, tài chính) thực 

hiện kê khai tài sản. 

 

Ph. Hành chính  Tổ chức 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

9.  
Thực hiện đúng quy định về công 

tác thi, tuyển sinh, thi tốt nghiệp  
Theo quy định 

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, 

công khai, minh bạch các kỳ thi. 
Ph. Phòng Đào tạo 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Mục tiêu cần đạt Chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh 

đạo 

10.  
Công tác quản lý, cấp phát văn 

bằng, chứng chỉ theo đúng quy 

định. 

Theo quy định 

Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ của 

hệ chính quy, hệ phi chính quy theo quy 

định của pháp luật. 

Phòng Công tác HSSV 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

11.  
Báo cáo 6 tháng về công tác 

phòng, chống tham nhũng 
Tháng 6/2021 Báo cáo 6 tháng gửi ĐHTN 

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

12.  
Báo cáo 9 tháng về công tác 

phòng, chống tham nhũng 
Tháng 9/2021 Báo cáo 9 tháng gửi ĐHTN 

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

13.  

Tổng kết công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021. 

 Báo cáo năm 2021 về công tác 

phòng, chống tham nhũng và 

công khai, minh bạch các hoạt 

động của Nhà trường trên website 

Tháng 

12/2021 

Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác 

PCTN năm 2021 và báo cáo ĐHTN 

Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường 

Đ/c Trần 

Quang 

Huy 

              

  

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ 

 

 

 
 

TS. Nguyễn Tiến Lâm 

 


