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KẾ HOẠCH 

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 570/KH-UBND, ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Nông 

nghiệp & PTNT Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về 

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

PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức 

lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm 

hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và 

tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Nông 

nghiệp và PTNT và nhân dân trên địa bàn tỉnh; 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 cải thiện tình hình tham nhũng trong ngành và công 

tác PCTN trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đảm 

bảo tính đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn người nghe; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN; 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN có trọng tâm, trọng 

điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; chú trọng đối tượng 

đặc thù đảm bảo phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đến cơ sở, địa phương đáp ứng  

nhiệm vụ chính trị của ngành và tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển 

khai Luật PCTN năm 2018; 

- Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh 

nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất 

và phối hợp, lồng ghép với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật khác. 
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II. NỘI DUNG  

A. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các quy định mới về: hành vi tham 

nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; 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. 

2. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và các giải pháp phòng, 

chống tham nhũng. 

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham 

nhũng. 

5. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham 

nhũng. 

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam. 

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

của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng. 

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

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

dân trong phòng, chống tham nhũng. 

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và 

đạo đức liêm chính. 

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung 

về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

B. Tiến độ thực hiện 

1. Hàng năm: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong ngành 

được tập huấn, bồi dưỡng cấp nhật chính sách, pháp luật về PCTN. 

2. Hàng năm: 100% cán bộ công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

3. Hình thành trên phạm vi ngành Nông nghiệp và PTNT nói riêng và trên 

toàn tỉnh nói chung văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức 

trong thi hành công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là hành vi 

vi phạp pháp luật về PCTN và trái đạo đức xã hội cần lên án; xây dựng tốt mối 

quan hệ gần gũi giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân; củng cố chuẩn 

mức đạo đức, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. 
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III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

1. Nhiệm vụ chung 

Các phòng, đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện thường xuyên (cả giai đoạn 2019-

2021) các nhiệm vụ sau: 

1.1. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật về tuyên truyền pháp luật PCTN của đơn vị, tạo điều kiện cho báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do cấp trên 

tổ chức. 

1.2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, 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 của đơn vị (nếu có). 

1.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm 

chính thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng; tổ chức xem xét xử 

các vụ án tham nhũng. 

1.4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu 

trong PCTN trong ngành, đơn vị; tổ chức các cuộc thi có chủ đề về PCTN. 

1.5. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn 

phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong các cơ quan và 

các địa bàn dân cư. 

1.6.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội 

nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư; 

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, 

nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, 

thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành 

chính, thi hành án. 

1.7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức 

liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, gắn với 

cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - 09/12 hằng năm với nhiều hình 

thức khác phù hợp. 

2. Giao nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Thanh tra Sở. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành của cấp 

trên về PCTN. 

- Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

của các phòng, đơn vị.  

Nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ Quý IV/2019 đến hết 2021. 
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3. Văn phòng Sở 

- Cập nhật đăng tải các văn bản chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo 

điều hành của trung ương, câp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTN các 

sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về PCTN; các thông tin chính thức về vụ án, 

vụ việc tham nhũng trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Phát hành, quảng bá trên cổng thông tin điện tử của Sở các hình ảnh, khẩu 

hiệu cổ động về PCTN trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN – 09/12 hằng năm. 

2.2. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

- Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung về PCTN và xây dựng 

chính phủ liêm chính, kiến tạo, pháp triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải 

trình trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức 

liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân ở vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ Quý IV/2019 đến hết 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Xây dựng kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong tháng 11 năm 2019 và 

kế hoạch hàng năm vào tháng 12 năm trước (hoặc lồng gép trong các kế hoạch phổ 

biến giáo dục pháp luật của đơn vị) để triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực 

tiễn tại đơn vị. 

- Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo việc triển khai kế hoạch trong dự toán chi 

thường xuyên được giao hàng năm của đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Đinh kỳ tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết đánh giá, khen 

thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Báo cáo kết quả gửi Thanh tra 

Sở để tổng hợp, theo dõi và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Sở Nông nghiệp 

và PTNT, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.    

 

Nơi nhận:                                                                                        
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh(B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, TTr Sở.                                                                     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nông Quang Nhất 
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