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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng  

trên địa huyện Cẩm Thủy năm 2021 

 

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 47-

KH/TU ngày 28/4/2017 vủa Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 

16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 

2021.UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện với các nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng 

chống tham nhũng theo nội dung kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm 

tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và nhân dân trong phòng chống tham nhũng. 

 2. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã 

hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng có hiệu quả. 

 3. Nâng cao hiệu quả công tác  tuyên truyền phòng chống tham nhũng thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; đồng thời, phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu 

kém, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước, thúc đẩy pháp triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn huyện. 

 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn xác định công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm 

vụ thiết thực và có trọng tâm, trọng điểm. 
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 5. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng phải 

triển khai bằng hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và 

từng đối tượng, địa bàn; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN. 

 1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Qua đó tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến sâu sắc về 

tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân, khuyến khích tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện “ tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa”. 

 2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí theo yêu cầu của Trung ương Đảng, Chính phủ về phòng, 

chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị; 

Nghị quyết Trung ương 3(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) 

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 

của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

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, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án “ Tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về phòng , chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế 

hoạch số 47/KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng chống tham nhũng; chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý cụ việc, vụ án tham 

nhũng; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

 3. Tuyên truyền Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng 

(UNCAC); các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng; Luật 

phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham 

nhũng; Một số nội dung quy định tại Chương XIII trong bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi, 
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bổ sung năm 2017) về phòng chống tham nhũng; Luật tố cáo năm 2018; Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Luật khiếu nại và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật khiếu nại; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật 

tiếp công dân, Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí, Luật an ninh mạng và các văn bản 

quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. 

 III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. 

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống 

tham nhũng. 

a) Đơn vị thực hiện: 

- Phòng tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch 

để triển khai thực hiện. 

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng tại địa phương. 

b) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021. 

c) Kết quả sản phẩm: Kế hoạch được ban hành. 

2. Triển khai một số nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng gắn với triển khai đề án: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021. 

2.1 Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công 

chức, viên chức về các văn bản pháp luật có liên quan công tác phòng chống 

tham nhũng. 

a) Đơn vị thực hiện: 

- Phòng Thanh tra chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp( cơ quan thường trực 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) tham mưu cho  Hội 

đồng  phối hợp PBGDPL huyện phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức quán triệt, tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức nội dung các văn 

bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

b) Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2021. 

c) Kết quả sản phẩm: Các hội nghị được tổ chức. 
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2.2. Tổ chức tiếp nhận và phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

a) Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Thanh tra 

và  các ngành, phòng liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

b) Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 theo Kế hoạch của Thanh 

tra tỉnh. 

c) Kết quả sản phẩm: Tài liệu đã được Thanh tra tỉnh biên soạn, phát hành. 

3. Chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện gắn với 

tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng. 

a) Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện. 

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạchvà chủ động triển khai thực hiện 

tại địa phương. 

b) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021. 

c) Kết quả thực hiện: Các hoạt động được tổ chức. 

4. Tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng”. 

a) Đơn vị thực hiện: 

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện và các đơn vị có liên 

quan, tham mưu hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức cuộc thi và hưởng ứng cuộc thi. 

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến hết Quý IV năm 2021. 

c) Kết quả sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 

5. Chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở, trên trang thông tin điện tử. 

a) Đơn vị thực hiện: Phòng Tư Pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, phòng liên 

quan, Đài truyền thành, truyền hình huyện thực hiện. 

            Ủỷ ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện tại địa phương.  

b) Thời gian thực hiện: cả năm 

c) Kết quả sản phẩm: Các chương trình, phóng sự, bài viết…được xây dựng, 

phát sóng hoặc đăng tải. 
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6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trên trang phổ biến giáo dục 

pháp luật dùng chung  

a) Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện triển khai thực hiện. 

b) Thời gian thực hiện: cả năm 

7. Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

a) Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Thanh tra 

và các ngành, phòng liên quan triển khai thực hiện. 

b) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021. 

c) Kết quả sản phẩm: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Thanh tra huyện 

Chủ trì  phối hợp với phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 

2021 trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Tư pháp: 

Phối hợp với phòng Thanh tra huyện và các phòng, ngành liên quan tổ chức 

hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống 

tham nhũng” ( theo kế hoạch của tỉnh); Chủ trì theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo 

Sở Tư pháp tỉnh về việc thực hiện kế hoạch này. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham 

nhũng và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp, Thanh tra 

tỉnh,  Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch. 

Hướng dẫn, tổ chức đăng tải, phát sóng các tin, bài thông tin tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, các nội dung pháp luật theo kế 

hoạch với thời lượng, khung giờ phù hợp để phát huy tinh thần nghiên cứu, tự giác 

học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trong cán bộ và nhân dân. 

4. Phòng Tài chính - KH. 
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Phối hợp với phòng Thanh tra, Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố 

trí, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về phòng chống tham nhũng đảm bảo quy định của pháp luật. 

5. UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống 

tham nhũng tại địa phương. 

- Bố trí nguồn nhân lực, sử dụng kinh phí hợp lý để triển khai công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định, bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả. 

6. Kinh phí bảo đảm thực hiện 

- Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật phòng chống tham 

nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham 

nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện, UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả kế hoạch này. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về UBND 

huyện Cẩm Thủy( qua Phòng Tư pháp) trước ngày 10/11 để tổng hợp báo cáo Sở 

Tư pháp tỉnh; Thanh tra tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
-Sở Tư pháp tỉnh(để b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thưởng trực huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; 

- Công an huyện; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Các Ban, ngành, phòng cấp huyện; 

- Trung tâm VH TT&DL; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 

 

 


		hungtd_gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-24T15:09:42+0700


		camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-24T15:45:11+0700


		2021-03-24T15:45:30+0700


		2021-03-24T15:45:53+0700




