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     Số:         /KH-UBND Lào Cai, ngày       tháng       năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Phòng chống tham nhũng và tập 

huấn nghiệp vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
 

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 07-KH/BNCTU ngày 12/3/2021 

của Ban Nội chính Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh 

ủy về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 

kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021.  

UBND tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) 

(trọng tâm là Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thi hành) 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về 

phòng ngừa tham nhũng; triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.  

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác PCTN, lãng phí trong thời gian 

tới, để củng cố, tăng cường nhận thức, hành động, niềm tin của cán bộ, công chức 

và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, thực hiện công tác PCTN có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. 

- Thông qua việc tổ chức hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao trách nhiệm của 

các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các sở, 

ngành, Chủ tịch UBND dân các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 

trong việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; về việc kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

đảm bảo quy trình thực thi công vụ đúng pháp luật, đúng quy trình; nâng cao kiến 
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thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm, đối tượng áp dụng của các 

sở, ban, ngành, UBND các cấp và các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan, trong 

việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật liên có quan đến việc thực hiện 

các quy định của Luật PCTN và về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh;   

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong thực hiện các quy định của Luật 

PCTN; về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn. 

- Quá trình tổ chức Hội nghị nghiệp vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải bám sát thực 

tiễn, trao đổi những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện để cùng nhau tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong 

PCTN và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị  trên địa bàn tỉnh. 

- Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, thành 

phần, thời gian, chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

3. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn vào tháng 4/2021 

2. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai 

3. Thành phần tham gia lớp tập huấn 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy (01 Lãnh đạo 

phụ trách PCTN + 01 Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ); 

        - Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh (01 

Lãnh đạo phụ trách PCTN + 01 Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo phòng tổ 

chức cán bộ);  

- Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (01 

Lãnh đạo phụ trách PCTN + 01 Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo phòng tổ 

chức cán bộ);  

- Lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố (Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành 

ủy, HĐND, UBND; Văn phòng Huyện ủy, Thị ủy; Văn phòng UBND; Phòng Nội 

vụ; Thanh tra)    

- Các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai (Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Văn phòng; 

Lãnh đạo phụ trách về công tác tổ chức, cán bộ; Lãnh đạo Thanh tra Sở, ngành) 
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- Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- Lãnh đạo các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh. 

(Dự kiến khoảng 225 đại biểu - tổ chức 01 Hội nghị, có số lượng các đơn 

vị, đại biểu kèm theo) 

4. Giảng viên 

Mời Giảng viên thuộc Thanh tra Chính phủ. 

5. Tài liệu 

Tài liệu giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Giao Sở Tài chính 

cấp bổ sung kinh phí cho Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn theo quy định 

của pháp luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh thống nhất cụ thể lịch tổ chức hội nghị, mời giảng viên của Thanh tra Chính 

phủ; chuẩn bị tài liệu Hội nghị; phát hành giấy mời các đại biểu tham dự hội nghị 

đầy đủ, đúng thành phần; lập dự toán kinh phí chi cho Hội nghị tập huấn theo 

đúng quy định.  

- Chuẩn bị Hội trường, các điều kiện cần thiết đảm bảo cho Hội nghị diễn 

ra theo đúng quy định. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN và 

tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ; 

- Cục IV- Thanh tra CP; 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các ban Đảng TU; 

- Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương theo danh sách; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng TCHC; 

- BBT; 

- Lưu: VT, TH3,4,NC1. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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