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- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 4062/UBND-NC ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc triển khai thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số đánh giá
công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và Công văn số
4107/UBND-NC ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai
thực hiện Công văn số 131-CV/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phú Yên.
Nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng (PCTN), nâng cao chỉ số đánh giá công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN trong đó chú trọng một số
nội dung sau:
1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác ngăn
ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Người đứng đầu phải luôn gương mẫu, quyết
liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát
hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc tham
nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chủ
động phối hợp với Thanh tra cấp huyện tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở
giáo dục trên địa bàn. Quản lý việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu
trong PCTN, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo,
chỉ đạo việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý cán bộ lãnh
đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.
3. Thực hiện rà soát, xác định danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực,
nghề nghiệp phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trên cơ sở đảm bảo phù hợp
với quy định và tình hình thực tế; chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí
công tác và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch.
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4. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, xử lý tham nhũng,
tiêu cực trong nội bộ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và
bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi có thông tin phản ánh về tham
nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện
nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ. Nghiêm túc xử lý kịp thời đối với công
chức, viên chức đã được kết luận có hành vi tham nhũng.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính
hằng năm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ban hành; thực hiện đầy
đủ các nội dung, biện pháp về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán
bộ, lĩnh vực tài chính và ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp
nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, chú
trọng giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; kiện toàn, nâng cao năng lực của đội
ngũ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân.
Đề nghị trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành
phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc
triển khai thực hiện các nội dung trên./.
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