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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Tại Trường trung học cơ sở Phước Hưng
Thực hiện Kế hoạch số 714/PGDĐT-VP ngày 30/12/2019 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Tuy Phước về việc Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại
của rượu, bia trong các cơ sở giáo dục; Trường trung học cơ sở Phước Hưng xây
dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh của nhà trường về Luật phòng,
chống tác hại của rượu, bia; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức trong nhà trường vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi
về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội
nhập, phát triển.
2. Yêu cầu
Việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia phải đảm bảo thực
chất, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; phù hợp với từng đối tượng và
tình hình thực tiễn của địa phương, nhà trường; thực hiện thường xuyên, nghiêm
túc, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp
luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của các cấp. Phải nâng cao vai trò, vị trí
người đứng dầu gắn liền với việc chấp hành Luật phòng, chống tác hại của rượu,
bia; xử lý nghiêm minh hành vi lợi dụng rượu, bia, chất kích thích để làm những
điều sai trái.
NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công
tác triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
1.1- Hiệu trưởng nhà trường quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện
đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà trong giải quyết công việc và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công
chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; giải quyết kịp
thời, đúng quy định pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm

quyền, không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài
tạo thành điểm nóng.
1.2- Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường
trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ,
công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường vững về tư
tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng
yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập, phát triển.
1.3- Phải có những giải pháp cụ thể để chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt
kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác cải cách hành chính.
Giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ của công chức, thực thi nhiệm vụ
của viên chức, việc giảng dạy, hoạt động giáo dục của giáo viên.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm, gây
nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh.
1.4-Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị
định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; văn bản
chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và trách
nhiệm của người đững đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch
trong hoạt động của nhà trường; đổi mới công nghệ quản lý nhà trường và
thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
2.1- Kiểm tra, rà soát các quy trình, thủ tục hành chính, các cơ chế, chính
sách để bổ sung, thay thế hoặc đề xuất bổ sung thay thế cho phù hợp; nhận diện các
tình huống xung đột lợi ích, nguy cơ tham nhũng để có biện pháp kiểm tra, giám
sát; khắc phục ngay những sơ hở, bất cập có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với
người dân.Thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong hoạt động của nhà
trường.
2.2- Nâng cao chất lượng đối thoại với người dân, doanh nghiệp, học sinh,
cha mẹ học sinh theo hướng thực chất, cầu thị, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện
vọng để giải quyết dứt điểm, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập
trong quy định của pháp luật (nếu có). Công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân
của Hiệu trưởng nhà trường trên trang thông tin điện tử và tại văn phòng nhà
trường.
2.3- Thiết lập và công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tiếp
nhận, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, doạnh
nghiệp; nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Công khai kết quả xử lý, nếu có

lỗi phải công khai xin lỗi và khắc phục hậu quả; thực hiện nghiêm túc báo cáo định
kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng.
2.4- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, loại bỏ ngay các thủ tục không
cần thiết, rườm rà, khó thực hiện; đưa ra lộ trình giải quyết công việc, rút ngắn thời
gian. Không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh bổ
sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản
lý, thực hiện giám sát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ bằng công nghệ hiện đại qua
thiết bị ghi âm, ghi hình và camera giám sát trực tuyến.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng, tăng cường quan hệ phối hợp, phát huy vai trò,
trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung:
3.1- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chiến lược quốc gia về phòng, chống
tham nhũng đến năm 2020. Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và các kế
hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm.
3.2- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 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 tích hợp với môn Giáo dục công dân trong nhà trường và Công văn số
2421/TTCP-CP ngày 23/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai chỉ thị
số 10/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ; thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật
về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình, hoạt
động giáo dục tại trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.3- Phân công cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật về phòng chống tham nhũng dành cho lãnh đạo nhà trường và giáo viên
giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn giáo dục kinh tế và pháp luật theo chương
trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018
3.4- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp
luật, hướng dẫn, khuyến khích, giáo dục học sinh, cha mẹ học sinh, người dân,
doạnh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Thực
hành liêm chính, không tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết không đưa,
môi giới hối lộ, tích cực, chủ động tham gia phòng, chống tham nhũng.
4. Tăng cường kiểm tra công vụ và xây dựng cơ chế giám sát nội bộ
nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung:
4.1- Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm tra nội bộ, nhất
là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của

UBND tỉnh tại văn bản số 2943/UBND-NC ngày 12/6/2017, không để xảy ra
chồng chéo, trùng lắp hoạt động thanh tra, kiểm tra.
4.2- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 của Ban
Thượng vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của
Bộ Chính trị.
4.3- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu
được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động
viên, khích lệ đối với những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt.
4.4- Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước những cán bộ công
chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; không xử lý hành chính mà
chuyển hồ sơ lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân,
doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doạnh nghiệp trong giải
quyết công việc; triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học
sinh, cha mẹ học sinh toàn trường và chỉ đạo thực hiện.
Tổ chức rà soát các quy trình, thủ tục; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát
nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; củng cố, kiện toàn, nâng cao
năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao
chất lượng dạy và học.
Bộ phận chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với Hiệu trưởng nhà
trường để thực hiện Kế hoạch này đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và
chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước
Văn phòng nhà trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ
báo cáo tiến độ, nội dung đã thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước./.
HIỆU TRƯỞNG
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