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KẾ HOẠCH 

 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,  

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  

giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 2020 

 

  

          Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 

2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện tại đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính; tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật xây dựng 

lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp 

phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị được tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức. 

- Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục văn bản pháp luật về 

PCTN đến người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do 

phải đảm bảo thực chất, phù hợp với nhận thức và khả năng tiếp thu của đông đảo 

quần chúng nhân dân. 

II. NỘI DUNG  TUYÊN TRUYỀN  

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm: 

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 tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

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

nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
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doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài 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 phòng, 

chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam. 

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 

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

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

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

công dân trong PCTN. 

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

11. 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.  

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Hình thức tuyên truyền: Hội nghị; Hội thảo; Các buổi sinh hoạt Chi bộ; 

Bản tin KH&CN; Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN. 

2. Thời gian tuyên truyền: 

- Năm 2019: Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở KH&CN 

(Thời gian thực hiện: Quý IV/2019, Văn phòng Sở chủ trì tham mưu thực hiện). 

- Năm 2020: Tổ chức ít nhất 03 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về PCTN. Trong đó:  

- 01 cuộc (hội nghị/hội thảo/tọa đàm/diễn đàn/ nói chuyện/chuyên đề) có 

nội dung chủ đề về PCTN, xây dựng chính quyền điện tử, kiến tạo, phát triển; 

minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (Thời 

gian thực hiện: Quý III - IV/2020, Văn phòng Sở chủ trì tham mưu thực hiện). 

- 02 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đến một số 

xã có người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Thời gian thực hiện: Quý II - III/2020, 

Chi cục TĐC chủ trì tham mưu thực hiện). 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn Ngân sách 

nhà nước, theo phân cấp hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn.  

 IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các phòng, đơn vị được 

giao chủ trì chủ động phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập dự toán trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Gửi kết quả về Thanh tra Sở để báo cáo tỉnh 

trước ngày 05/11 hàng năm.  
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 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ phận tham mưu 

xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí thực hiện; sử dụng các 

nguồn kinh phí lồng ghép để thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.  

 2. Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện Đề án; theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định/. 
 

   

 Nơi nhận:                                                                   
- UBND tỉnh Lạng Sơn(b/c); 

- Thanh tra tỉnh Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở, Các phòng CM, Chi cụcTĐC (t/h); 

- Lưu: VT, TTra.               

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 


		2019-10-11T07:55:03+0700


		2019-10-11T08:10:46+0700


		2019-10-11T08:06:57+0700


		2019-10-11T08:06:57+0700




