
 

 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        XÃ NINH THỌ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:          /KH-UBND        Ninh Thọ, ngày          tháng          năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng năm 2021” trên địa bàn xã Ninh Thọ 

 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 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” (viết tắt là Đề án); Kế hoạch số 

265/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 

2021”.  

 UBND xã Ninh Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2021” cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học 

tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); xây dựng lối sống 

liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách, người lao động và Nhân dân. 

Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN có trọng 

tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện tình 

hình tham nhũng và công tác PCTN. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT VỀ PCTN 

Gồm các nội dung sau: 

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN. 

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN. 

5. Luật Phòng, chống năm 2018, Nghị định số 13/2020/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 và các và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Trọng tâm là các quy định mới gồm: hành vi tham nhũng; phòng, chống 

tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngaoif nhà nước trong phòng, chống 

tham nhũng; các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp 

luật về PCTN. 
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6. Công ước của Liện Hiệp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 

Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế về PCTN. 

7. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN. 

8. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách, người lao động và công dân trong PCTN. 

9. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính. 

10. Các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, xã hội có chủ 

đề; nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao có trách nhiệm thực hiện và thực hiện thường xuyên, liên tục các 

nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật. 

2. Xây dựng chuyên trình, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu 

hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng thông tin điện tử 

và đài truyền thanh xã. 

3. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật 

PCTN và đạo đức liêm chính trong cơ quan và các địa bàn khu dân cư. 

4. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc 

họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan và nhân dân trên các địa bàn dân cư; trong 

hoạt động chuyên môn nhất là các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành 

chính, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm hành chính… 

5. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị, 

tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

năng lực. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, 

cá nhân tình nguyện trong cơ quan, đơn vị và địa bàn khu dân cư, trên mạng xã 

hội và với các hình thức khác phù hợp. 

6. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo 

đức liêm chính tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN – 

ngày 09/12 hằng năm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chủ động 

xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” tại ban, ngành, đoàn thể mình 

trong quý I năm 2021. 

2. Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, được 

giao chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện theo kế 

hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, trách hình thức, lãng 

phí. 
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3. Tư pháp xã: Tham mưu UBND xã Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021”. 

Theo dõi, đôn đốc Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện 

kế hoạch này theo đúng tiến độ đề ra. 

Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã, tham mưu, trình 

UBND xã báo cáo UBND thị xã (Thông qua Phòng thanh tra). 

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” trên địa bàn xã Ninh 

Thọ. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể kịp thời phản ánh về UBND xã (thông 

qua Tư pháp xã) để tổng hợp báo cáo UBND xã xem xét./. 

 

Nơi nhận:       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Thanh tra thị xã (VBĐT);                  CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy, HĐND xã; 

- Mặt trận,các ban, ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT, TP.  

 

                                                                                                                              

                                                                                                                     Võ Khánh Đăng 
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