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BÁO CÁO 

Tổng kết đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 

 

 

Thực hiện Văn bản số 4490/UBND-TCDNC ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc báo cáo kết quả tổng kết đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021”; Văn bản số 752/TTT-GSKT ngày 18/10/2021 của Thanh tra tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện đề 

án 

Trên cơ sở thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 

4071/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên tuyền, phổ 

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

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc thực 

hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và Nghị định 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 

17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; ban hành kế hoạch 

số 291/KH-VPUB ngày 17/01/2019 kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2019, Kế hoạch số 200/KH-VPUB ngày 18/01/2021 về triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, Văn bản số 

831/KH-VPUB ngày 11/3/2021 triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập 

lần đầu của năm 2020. 

II. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 

861/QĐ-TTg 

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật 



Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, quán triệt đến các 

phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 

công tác phòng chống tham nhũng như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 31/2019/NĐ-CPP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/012019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và một số văn bản 

liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. 

Việc thực hiện các văn bản trên được Văn phòng chú trọng, lồng ghép 

trong các cuộc họp chi bộ, các buổi sinh hoạt pháp luật hàng tháng tại đơn vị. 

Gắn công tác tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác 

dân vận của Đảng, Nhà nước với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, đơn vị còn quan tâm đến việc tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử, tài liệu tuyên truyền được cập nhật gửi trên 

hệ thống phần mềm và hộp thư điện tử nội bộ nhằm mang tính tiết kiệm và thích 

hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

2. Kết quả thực hiện 

Qua công tác chỉ đạo triển khai các văn bản trên, Văn phòng đã quán triệt 

nghiêm túc tuyên truyền, tăng cường theo dõi việc thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm phòng ngừa tiêu cực, phát hiện và 

xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo quy định. Đồng thời nâng cao vai trò, 

trách nhiệm, ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

II. Đánh giá chung 

Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng luôn được lãnh đạo Văn 

phòng quan tâm chỉ đạo, triển khai đến từng phòng, ban, đơn vị. Quán triệt 

nghiêm túc trong việc thực hiện các văn bản của cấp trên, tăng cường công tác 

kiểm tra, công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện tốt kê khai tài sản, thu 

nhập; gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường…  

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đã nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần tích 

cực trong công tác phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa vi phạm trong cơ quan, 

đơn vị; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của đơn vị được nâng lên 

từ đó làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. 



III. Phương hướng công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng 

trong thời gian tới 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản quy định pháp luật 

có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) thông qua các buổi sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc 

họp của cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan. 

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong cho 

đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa tham 

nhũng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác 

cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp công khai, minh bạch trong hoạt động 

cơ quan, đơn vị. 

4. Thực hiện đúng quy định việc chịu trách nhiệm của công chức, viên 

chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng; đặc biệt là 

trách nhiệm của người đứng đầu với những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong cơ 

quan, đơn vị (nếu có). 

5. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân; phòng, ban, đơn vị trong 

công tác phòng, chống tham nhũng; cũng như xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo thực hiện tổng kết đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- LĐVP; TCDNC; 

- Lưu: VT. HCQT 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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