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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 
2030 của Bộ Giao thông vận tải” năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM   

  

 Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 

năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”; 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-CHHVN ngày 19/01/2023 của Cục Hàng 

hải Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định 

hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” giai đoạn 2022-2025 và định 

hướng đến năm 2030 của Cục Hàng hải Việt Nam;      

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra hàng hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng 

đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra hàng hải, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Thanh tra Bộ GTVT (để b/c); 

- Văn phòng Đảng ủy (phối hợp); 

- Các đơn vị trực thuộc (để t/h); 

- Các Phòng tham mưu (để t/h); 

- Lưu: VT, TTHH (2b). 

Q. CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao 

thông vận tải” năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CHHVN ngày       tháng    năm 2023 

của Cục Hàng hải Việt Nam) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII về tiếp tục đẩy 

mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích 

nhóm và các chủ trương chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 (Luật PCTN) và các văn bản chỉ đạo, hướng d n thi hành của Bộ Giao 

thông vận tải (Bộ GTVT); chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (Cục 

HHVN) về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Tăng 

cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, 

TC. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN và sự tham gia 

của xã hội trong công tác PCTN, TC.  

 2. Quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong 

PCTN, TC và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, TC trên quan điểm 

phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết 

hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý 

nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, 

dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham 

nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.   

 3. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 77/QĐ-CHHVN ngày 19/01/2023 

về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 

của Bộ Giao thông vận tải” giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 

của Cục Hàng hải Việt Nam.   

  4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao tự xác định và đưa ra các biện pháp, giải pháp PCTN, 

TC đảm bảo khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng cơ 

quan, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng 

đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”; tự chịu trách nhiệm về kết quả PCTN, 

TC cũng như nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình.   
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Kiện toàn tổ chức tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vị trí, 

vai trò và trách nhiệm của Đảng ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC trong 

tình hình mới; phân công, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhằm 

tăng cường công tác PCTN, TC theo hướng d n của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

PCTN, TC và cấp có thẩm quyền.          

2. Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong PCTN, TC; kiên quyết, kiên trì xây dựng 

văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao bản lĩnh chính trị 

trước những cám dỗ vật chất và tinh thần đối với cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kỷ cương, liêm chính, trách 

nhiệm, làm việc sáng tạo, hiệu quả; trong đó việc nâng cao ý thức trách nhiệm, 

nhận thức đúng, hành động đúng của từng cá nhân là yếu tố cốt lõi trong công tác 

PCTN, TC. 

3. Rà soát, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN, TC gắn với 

công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, 

định hướng của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong 

cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục. 

4. Chủ động nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy 

cơ tham nhũng, tiêu cực của tổ chức, cá nhân để tập trung chỉ đạo phòng, chống; 

xây dựng quy định và cơ chế tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát PCTN, TC.  

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham 

nhũng, tiêu cực thông qua việc triển khai hiệu quả công tác công khai, minh 

bạch các hoạt động của đơn vị; kiểm soát quyền lực, chuyển đổi vị trí công tác; 

chế độ thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài 

sản, thu nhập và các quy định khác của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản 

hướng d n thi hành.   

6. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, 

có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế ngay từ giai đoạn 

bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc 

và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.  

7. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với các cơ 

quan chuyên môn và với các cơ quan chức năng trong công tác PCTN, TC; phát 

huy tốt vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. 

(Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo Phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Cục HHVN phải chủ 

động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến và xây dựng, ban hành Nghị quyết, 

chương trình để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC tại cơ quan, đơn vị mình.  

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HHVN căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện Đề án, trong đó phải xác định cụ 

thể nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp, sản phẩm đầu ra và tiến độ, thời gian thực 

hiện của từng nhiệm vụ.  

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung 

các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất với Cục HHVN (qua 

Thanh tra hàng hải) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.  

4. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

này trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN, TC; thực hiện nhiệm vụ báo cáo đột 

xuất, chuyên đề các công tác thuộc lĩnh vực phụ trách liên quan đến thi hành pháp 

luật về PCTN, TC. Các báo cáo gửi về Cục HHVN (qua Thanh tra hàng hải) để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

5. Phòng Tài chính bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch hiệu 

quả (tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác phí, lưu trú, tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về PCTN, TC, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; khen 

thưởng…).     

6. Thanh tra hàng hải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.  

 



 

                 Phụ lục: CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian triển 

khai thực hiện 

năm 2023 

Ghi chú 

1 

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, Quy chế làm 

việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ 

đạo PCTN, TC của Cục HHVN.  

Thanh tra 

hàng hải 

Văn phòng Đảng ủy, Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy và 

phòng Tổ chức cán bộ.  

Quý II  

2 
Tổ chức phổ biến, quán triệt toàn diện nội dung 

của Đề án tới tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Cục. 

Thanh tra 

hàng hải 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý I  

3 
Rà soát quy định tổ chức xử lý đơn thư của Cục 

HHVN. 

Thanh tra 

hàng hải 

Văn phòng Cục, và các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 
Quý I  

4 
Xây dựng hướng d n triển khai kê khai và công 

khai tài sản, thu nhập của Cục HHVN. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

 Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 
Quý I  

5 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến pháp luật về 

công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC cho các tổ chức và cá 

nhân có liên quan. 

Thanh tra 

hàng hải 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý II, IV 

Phối hợp với Thanh 

tra Chính phủ, Thanh 

tra Bộ GTVT để tổ 

chức thực hiện. 

6 

Xây dựng Quy định tổ chức tiếp công dân của Cục 

HHVN theo Quyết định số 300/QĐ-BGTVT ngày 

11/3/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT.         

Thanh tra 

hàng hải  

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý I, II  

7 

Xây dựng, ban hành quy định công tác phối hợp 

và phân công thực hiện phối hợp tiếp công dân khi 

Thanh tra Bộ, Bộ trưởng yêu cầu.   

Thanh tra 

hàng hải  

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý I, II  

8 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị (nếu 

cần); xây dựng, ban hành danh mục các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Cục HHVN và thời hạn 

mà người có chức vụ, quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi 

thôi chức vụ. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý I, II 

Triển khai thực hiện 

khoản 1 Điều 21 Luật 

PCTN và khoản 5 

Điều 22 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP 
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Định kỳ tổng kết việc thực hiện quy tắc ứng xử 

của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác của Cục HHVN. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý II, IV 



 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian triển 

khai thực hiện 

năm 2023 

Ghi chú 

10 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực 

hiện công tác PCTN, TC trong công tác cán bộ và 

chống chạy chức, chạy quyền. 

 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Quý III, IV 

Triển khai thực hiện 

Quy định số 205-

QĐ/TW của Bộ Chính 

trị về việc kiểm soát 

quyền lực trong công 

tác cán bộ và chống 

chạy chức, chạy 

quyền 

11 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể để phòng, 

chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong 

công tác xây dựng pháp luật.  

 

Phòng Pháp 

chế 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Trong thời hạn 

06 tháng sau 

khi Trung 

ương ban hành 

quy định, 

hướng d n. 

Giải pháp phải thể 

hiện bằng văn bản 

(quy định, chương 

trình, kế hoạch…). 

Trong đó cá thể hóa 

trách nhiệm công tác 

lập kế hoạch, soạn 

thảo, thẩm định, trình 

ban hành. 

12 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể PCTN, TC, 

trong đó lưu ý tập trung các nội dung: việc lập, 

tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

(nguồn thu, chi thường xuyên); phân bổ, giao dự 

toán thu, chi NSNN (nguồn thu, chi thường 

xuyên); thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành; kiểm tra, phê duyệt quyết toán; quản 

lý tài sản công.  

Phòng Tài 

chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giải pháp phải thể 

hiện bằng văn bản (quy 

định, chương trình, kế 

hoạch…). Trong đó, 

làm rõ trách nhiệm tập 

thể và cá nhân trong 

từng khâu, từng công 

đoạn, khi tiếp nhận, xử 

13 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể PCTN, TC 

trong công tác quản lý khai thác kết cấu hạ tầng 

cảng biển, trong đó lưu ý tập trung về công tác 

thẩm định, tham mưu kế hoạch bảo trì kết cấu hạ 

tầng thuộc phạm vi quản lý của Cục HHVN.           

Phòng Kết 

cấu hạ tầng 

hàng hải  

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

14 
Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể PCTN, TC 

trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong đó 

 

 

 

 



 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian triển 

khai thực hiện 

năm 2023 

Ghi chú 

lưu ý tập trung các nội dung như: Lập quy hoạch, 

kế hoạch và đầu tư, chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch 

vốn đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án,  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

chủ đầu tư trong phạm vi quản lý của Cục HHVN. 

Phòng Kế 

hoạch Đầu 

tư  

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan  

lý, giải quyết, tham 

mưu, trình, quyết định 

công việc thuộc trách 

nhiệm được giao và 

việc tổ chức kiểm tra, 

đánh giá định kỳ, hàng 

năm. 

 
15 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể PCTN, TC, 

trong lĩnh vực quản lý đào tạo, huấn luyện, thi, sát 

hạch cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuộc phạm 

vi quản lý của Cục HHVN.  

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

16 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể PCTN, TC, 

trong công tác cấp mới, thu hồi, cấp lại các loại 

giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn.   

Phòng 

ĐKTB&TV 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

17 

Rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể PCTN, TC, 

trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; thực 

hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức; quản lý và sử 

dụng ngân sách; quản lý các nguồn thu phí, lệ phí; 

quản lý và sử dụng nguồn thu hội phí.          

Văn phòng 

Cục 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

18 

Các đơn vị trực thuộc Cục HHVN căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tự xác định 

và đưa ra các biện pháp, giải pháp PCTN, TC đảm 

bảo khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Cục HHVN 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

19 
Lập kế hoạch cụ thể rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, định mức trong lĩnh vực hàng hải.  

Phòng 

KHCN&MT  

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Năm 2023  

20 

Theo dõi, tham mưu chỉ đạo việc thực hiện Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC của Cục 

HHVN giai đoạn 2021-2026 (ban hành theo Quyết 

định số 2037/QĐ-CHHVN ngày 30/12/2021). 

Thanh tra 

hàng hải 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Năm 2023  
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