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Số:
/GDĐT
v v triển khai ý kiến chỉ đạo của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng

c ộ n g h ò a x ã h ộ i c h ủ n g h ĩa v iệ t n a m

Độc lập —Tư do —Hạnh phúc

Lộc Ninh, ngày /ịl^háng 03 năm 2021

K ính gửi; H iệu trưỏTig các trường trực thuộc trong huyện.
Thực hiện Công văn số 668/SGDĐT-TTr ngày 10/3/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng;
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai có hiệu quả các nội dung sau:
1. Trong công tác phòng, chống tham ^ ũ n g trước hết phải có quyết tâm chính trị
cao và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, mà trực
tiêp, thường xuyên là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phải biến
quyêt tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, nhân viên và người học, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm
của người đứng đâu câp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.
2. Phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm”, là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên, vừa câp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên
quyêt, kiên trì, liên tục, “Không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả cơ quan, đơn vị trong
ngành giáo dục; với những bước đi vững chắc, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm;
phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”,
một cơ chê răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng” và một cơ chế
bảo đảm để “không cần tham nhũng”.
3. Phải kết họp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lí
kịp thời, đông bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, trong đó phòng ngừa là chính,
là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lí đột phá, quan trọng.
4. Phải gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; găn phòng, chông tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; huy
động sức mạnh tông họp của cả hệ thống chính trị và toàn ngành giáo dục trong đấu
tranh phòng, chông tham nhũng.
5. Kiểm soát được việc thực hiện quyền lực Nhà nước, bảo đảo sự lãnh đạo, chỉ
đạo thống nhất của Ban chỉ đạo; phát huy vai trò, nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ,
đông bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng.
6. Phải xây dựng được văn hóa công vụ của cơ quan, đơn vị, ngành giáo dục. Vări
hóạ công vụ sẽ đảm bảo trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ;
Tiêp tục đây mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn
hóa tiêt kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và người học.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; phát hiện sớm, xử lí nghiêm minh các
vụ việc tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu
hôi tài sản tham nhũng.
8. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch
và trách nhiệm giải trình trong hoạt động cơ quan, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài
sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội
ngũ cán bộ đủ phâm chât, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ
đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngành giao dục tỉnh Bình Phước.
10. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tạo các cơ sơ
giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưcmg các trưòng nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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