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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
 

 Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-BNN-TCCB, ngày 26 tháng 6 năm 2014, 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp nông thôn; 

  Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; 

 Căn cứ Chỉ thị số 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi 

tham nhũng; 

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BNN-TTr, ngày 11 tháng 01 năm 2019, của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch 

phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Xét đề nghị của trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng phòng Tổ chức, 

Hành chính; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động phòng, 

chống tham nhũng năm 2019 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 

nghiệp nông thôn.  

Điều 2. Lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Viện căn cứ vào Kế hoạch này 

để lập kế hoạch hành động cụ thể cho đơn vị mình gửi về Viện trước ngày 

15/3/2019. 

Điều 3. Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, Giám đốc trung tâm, Trưởng ban 

Thanh tra nhân dân và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban cán sự Đảng Bộ; 

- Thanh tra Bộ ; 

- Lưu VT. 

KT.VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 
 

Trần Công Thắng 



 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CSCL ngày 28 tháng 01 năm 2019) 

 
 

STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

I 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, 

nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác 

phòng, chống tham nhũng 

   

1 

Phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực 

hiện Chỉ thị số 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban Cán sự Đảng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và 

xử lý hành vi tham nhũng. 

Đảng ủy Viện 
Các chi bộ trực 

thuộc 
Quý I - IV/2019 

2 
Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí. 
Phòng TCHC 

Thủ trưởng đơn 

vị 
Quý I - IV/2019 

II 
Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn 

thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ 
   

1 
Rà soát, bổ sung, khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức, cán 

bộ.   
Phòng TCHC 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

2 
Thực hiện phân công công tác theo đề án vị trí việc làm của Viện, nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. 
Lãnh đạo Viện 

Thủ trưởng đơn 

vị 
 



3 

Thực hiện nghiêm quy định về sử dụng viên chức (tuyển dụng, điều 

động, đào tạo; bổ nhiệm, miễn nhiệm; thi đua, khen thưởng, kỷ luật…) 

phù hợp với yêu cầu của Viện;   

Phòng TCHC 
Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

4 
Thực hiện nghiêm quy định về các chế độ chính sách (nâng lương, 

chuyển ngạch, hưu trí, ốm đau, thai sản...) đối với viên chức 
Phòng TCHC 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

5 Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Viện Phòng TCHC 
Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý III/2019 

6 
Thực hiện quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2019. 
Phòng TCHC 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý IV/2019 

7 
Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách 

hành chính theo tinh thần Nghị quyết 18 và đề án đã xây dựng. 
Phòng TCHC 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

III 
Công khai tài chính, tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh 

bạch trong thực thi công vụ 
   

1 
Thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập; đôn đốc, kiểm tra 

và báo cáo về chế độ kê khai tài sản thu nhập theo quy định 

Phòng TCHC 

 

Các đơn vị thuộc 

Viện 

Ban TTND 

Quý IV/2019 

2 
Thực hiện trả lương qua tài khoản và chi trả đúng chế độ, chính sách 

quy định; hạn chế chi tiêu tiền mặt. 

Phòng Tài 

chính, Kế toán 

Thanh tra nhân 

dân; BCH Công 

đoàn. 

Qúy I -IV/2019 

3 
Thực hiện công khai, minh bạch trong phân bổ, giao nhiệm vụ, đề tài, 

dự án cho các đơn vị. 

Phòng 

KH&HTQT. 

Thanh tra nhân 

dân; BCH Công 

đoàn. 

Qúy I -IV/2019 

4 
Thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN do Viện quản lý; 

công khai tài chính hàng năm 

Phòng Tài 

chính, Kế toán 

Thanh tra nhân 

dân; BCH Công 

đoàn. 

Qúy I -IV/2019 



5 
Kiểm tra tài chính, quyết toán nội bộ và công khai kết quả kiểm tra các 

đơn vị trực thuộc Viện. 

Phòng Tài 

chính, Kế toán 

Các Trung tâm 

Các dự án 

Ban TTND 

Qúy I,II, IV/2019 

6 
Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Phòng TCHC; 

Ban TTND 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

7 
Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin: Thực hiện 

nghiêm Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ 
Lãnh đạo Viện 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

8 
Thực hiện công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết các thủ tục 

tài chính, hành chính, tổ chức, KH&HTQT. 

Phòng Tài chính 

Phòng TCHC 

Phòng 

KH&HTQT 

Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý I - IV/2019 

IV Rà soát, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Viện    

1 

Rà soát ban hành Quy chế quản lý đào tạo (thay thế Quy chế quản lý 

đào tạo dài hạn) của Viện Phòng TCHC 
Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý II/2019 

2 

Rà soát quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán 

bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Phòng TCHC 
Các đơn vị thuộc 

Viện 
Quý II-IV/2019 

3 
Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Phòng Tài 

chính, Kế toán 

Các đơn vị thuộc 

Viện 

Ban TTND 

Quý III/2019 

V 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, 

phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân 

   



     

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT 

1 

Tự kiểm tra, phối hợp với các đoàn thanh, kiểm tra khác (nếu có) về 

quản lý, sử dụng tài chính (ngân sách nhà nước, vốn viện trợ) của Viện 

và các đơn vị trực thuộc Viện. 

Ban Thanh tra 

nhân dân. 

Các đơn vị có liên 

quan. 
Qúy II - IV/ 2019 

2 
Tự kiểm tra, phối hợp với các đoàn thanh, kiểm tra khác (nếu có) về 

công tác tổ chức, hành chính của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện. 

Ban Thanh tra 

nhân dân 
Các đơn vị. Quý II-IV/2019 

3 

Tự kiểm tra, phối hợp với các đoàn thanh, kiểm tra khác (nếu có) về 

công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của Viện và các đơn vị 

trực thuộc Viện. 

Ban Thanh tra 

nhân dân 

Các đơn vị. 

Phòng 

KH&HTQT 

Quý II-IV/2019 

 

VI 
Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các 

tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị 
   

1 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn 

thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng 

Đảng ủy Viện, 

Công Đoàn 

Viện, Đoàn 

Thanh niên Viện 

Các  Đơn vị trực 

thuộc 
Quý I – IV/2019 

2 
Quán triệt nội dung các văn bản về PCTN trong các cuộc họp, sinh hoạt 

Chi bộ. 
Đảng ủy Viện 

Các chi bộ trực 

thuộc 
Qúy I -IV/2019 

3 
Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về công tác PCTN để 

nâng cao nhận thức và nghiệp vụ PCTN 

Phòng TCHC; 

Ban Thanh tra 

nhân dân. 

 

Cán bộ lãnh đạo; 

Các kế toán 

trưởng 

Qúy I - IV/ 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


