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 TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
 Số: 107/KH-CTK                              Bình Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2015 

 
   

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2015 

Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng  

của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước 

 

  Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TCTK ngày 26/09/2006 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Chương trình hành động của Tổng 

cục Thống kê về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng; 

  Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-TCTK ngày 9/02/2015 của Tổng cục Thống 

kê về Kế hoạch hành động năm 2015 thực hiện chương trình hành động phòng, 

chống tham nhũng của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Bình Phước xây 

dựng kế hoạch hành động năm 2015 về thực hiện chương trình hành động phòng, 

chống tham nhũng của Cục Thống kê như sau: 
 

 1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống 

tham nhũng  

 Cục Thống kê tiếp tục tiến hành triển khai đến tất cả CC-NLĐ trong toàn 

ngành Thống kê Bình Phước học tập, quán triệt các (Luật, Nghị định, Thông tư) về 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan; Chương trình hành động của Tổng cục Thống kê về 

thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí ban hành theo Quyết định 

số 1008/QĐ-TCTK của Tổng cục Thống kê thông qua việc phối hợp, lồng ghép 

trong các Hội nghị triển khai nghiệp vụ chuyên môn & Hội nghị cán bộ công chức 

năm 2015. 
 

 2- Công khai,  minh bạch hoạt động của đơn vị nhằm hạn chế các hành vi 

tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm tra, giám sát việc phòng, chống 

tham nhũng 

 - Phổ biến chương trình, kế hoạch công tác toàn Ngành năm 2015; giao kế 

hoạch và điểm thi đua năm 2015 đối với các phòng nghiệp vụ Cục và Chi cục 

Thống kê các huyện, thị trong tỉnh; 

 - Cục Thống kê thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị thực 

hiện việc công khai, minh bạch đến công chức và người lao động của cơ quan, đơn 

vị về: Chương trình, nhiệm vụ công tác năm; định mức tiêu chuẩn, chế độ được áp 
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dụng trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản phục vụ công tác, 

quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động; công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công chức…; 

 - Thực hiện công khai dự toán ngân sách được cấp & quyết toán tài chính 

theo quy định của pháp luật; 

 - Thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và công khai việc kế 

khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. 
 

 3- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các 

hành vi tiêu cực, tham nhũng 

 - Tiếp tục tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, giám sát trong toàn ngành về công tác: Quản lý và sử dụng 

ngân sách, sử dụng tài sản công và thời gian lao động trong cơ quan, đơn vị; Việc 

chấp hành Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo & Luật Phòng, chống tham 

nhũng; 

 - Tham mưu giúp Cục trưởng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư 

khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh. 
 

 4- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản liên quan đến 

phòng, chống tham nhũng 

 - Triển khai thực hiện công khai, minh bạch việc tuyển dụng (tổ chức thi 

tuyển) công chức cho Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thị theo quy 

định của Tổng cục Thống kê; 

 - Triển khai thực hiện Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi 

đua đối với các đơn vị thuộc Cục Thống kê; 

- Cục Thống kê tổ chức Hội nghị CC-NLĐ, lấy ý kiến của CC-NLĐ để sửa 

đổi bổ sung các quy chế: Quy chế Chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công; Quy chế 

làm việc của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước; Quy chế giao kế hoạch công tác và 

điểm thi đua; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thống kê tỉnh 

Bình Phước.v.v... và các quy chế khác để thực hiện thống nhất trong ngành, phù 

hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục 

Thống kê trong quý I/2015.  

- Chi cục Thống kê các huyện, thị tổ chức Hội nghị công chức trong quý 

I/2015. 
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 Căn cứ vào chương trình hành động này Cục Thống kê, Chi cục Thống kê 

các huyện, thị có trách nhiệm triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Cục trưởng Cục 

Thống kê giao cho Phòng Thanh tra Thống kê theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo 

cáo kết quả về Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê. 
 

 Trên đây là Kế hoạch hành động năm 2015 về việc thực hiện chương trình 

hành động phòng, chống tham nhũng của đơn vị. Cục Thống kê tỉnh Bình Phước 

kính báo cáo Vụ Pháp chế & Thanh tra Thống kê Tổng cục Thống kê; Thanh tra 

tỉnh. 

   
 Nơi nhận:   
 - TCTK (để b/c); 

 - Thanh tra tỉnh (để b/c); 

 - Lãnh đạo Cục; 

 - Phòng TCHC;                                                                          

 - Các Phòng nghiệp vụ CTK; 

 - CCTK các huyện, thị;  

 - Lưu: VT, TTr.   
 

 


