UBND TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ,
viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên
Trường Đại học Hùng Vương năm 2015
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
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;
Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý,
phụ trách; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP
ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về
minh bạch tài sản thu nhập;
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tăng cường các
biện pháp phòng chống tham nhũng, Trường Đại học Hùng Vương xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2015 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của
cán bộ, viên chức, lao động và học sinh, sinh viên trong toàn trường đối với việc
phòng chống tham nhũng trong nhà trường.
- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi tham
nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai
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minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho
phát triển giáo dục.
- Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ,
viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”.
II. Nội dung thực hiện:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật sửa
đổi bổ sung và một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản
hướng dẫn thi hành đến cán bộ, viên chức, người lao động, HSSV (Tài liệu tải
trên website nhà trường mục phòng, chống tham nhũng).
2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí:
2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ
phát sinh tham nhũng, lãng phí:
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo
dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày
07/5/2009:
+ Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.
+ Công khai, minh bạch trong quản lí dự án, đầu tư xây dựng.
+ Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các
định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.
+ Công khai, minh bạch trong đào tạo đại học và cao đẳng, trung cấp.
+ Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
+ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo tại các đơn vị.
+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản.
+ Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học.
Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của
nhà trường, các đơn vị, tổ chức trong trường cần tiếp tục rà soát để thống nhất và
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công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lí, hạn chế tình trạng lợi
dụng sơ hở để vụ lợi cá nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí, gồm:
- Về phòng chống tham nhũng:
+ Hoàn thiện quy trình tuyển cán bộ, thực hiện công tác tuyển cán bộ
công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuyển đúng người đáp ứng đủ tiêu
chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào làm việc tại trường.
+ Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.
+ Thực hiện cho điểm, đánh giá sinh viên, học viên thường xuyên và định
kỳ theo quy định hiện hành.
+ Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ: tập trung rà soát việc
thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2006 của Bộ giáo
dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
+ Thực hiện quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh
hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.
- Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:
+ Thực hiện quản lí, sử dụng ngân sách theo quy định của luật ngân sách;
Thực hiện cơ chế khoán kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên
chế và tài chính.
+ Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi rõ ràng, cụ thể.
+ Xây dựng cơ cấu đội ngũ, vị trí việc làm, phân công CBVC, người lao
động theo quy định, đúng người, đúng việc.
+ Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm
việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu, thiết bị và đồ dùng
giảng dạy.
+ Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích, hiệu quả.
2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính:
+ Thực hiện nghiêm túc quy chế, chế độ làm việc, quy định cụ thể chức
trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.
+ Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp
với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.
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2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện tốt các buổi tiếp công dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát
hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.
2.4. Phát huy vai trò của đoàn thể:
+ Phối hợp với Công đoàn: Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở,
nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy
định của pháp luật.
+ Vận động CBVC, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi
thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đội ngũ giảng viên chủ
nhiệm lớp, cố vấn học tập tuyên truyền đến học sinh, sinh viên về công tác
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
+ Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên: Xây
dựng kế hoạch thực hiện, thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, các hoạt
động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục sinh viên, ý
thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng
xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dối trong học tập và thi cử.
2.5. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, các ủy
viên của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng nhà trường phụ trách ở các đơn
vị đã được phân công.
3. Duy trì và đảm bảo về nội dung phòng, chống tham nhũng trong giảng
dạy cho HSSV.
Thực hiện nghiêm túc, đúng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng chống tham nhũng
vào giảng dạy trong nhà trường.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống tham
nhũng của nhà trường.
2. Phát động toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, người học đóng
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góp ý kiến về biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí tại các đơn vị.
3. Gắn việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi
đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao tính trung thực, trách nhiệm;
gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cần, kiệm,
liêm, chính, chí, công, vô tư trong mỗi cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.
4. Gắn việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí với xét các danh
hiệu thi đua cuối năm.
5. Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để
vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.
6. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo
quy định của Bộ Giáo dục& Đào tạo và UBND tỉnh Phú Thọ.
7. Các giảng viên chủ nhiệm lớp phổ biến, tuyên truyền Luật phòng chống
tham nhũng, Luật sửa đổi bổ sung và một số điều của Luật phòng chống tham
nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến sinh viên.
8. Ban quản lý Ký túc xá tăng cường trên sóng phát thanh của ký túc xá
về công tác tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng đến sinh viên.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc kế
hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Trường Đại học
Hùng Vương năm 2015. Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục cập
nhật những chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng
chống tham nhũng để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2015.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Ban TVĐU (để báo cáo);
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu HCTH, TTr.

PGS. TS Cao Văn
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