
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /KH-UBND  Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

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

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

 

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021 và Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 

26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban 

nhân dân ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo thời gian các 

nhiệm vụ theo Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hoà giải ở cơ sở năm 2021. 

b) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động; đồng thời, tạo 

cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định 

pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu: 

a) Bám sát các nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện theo Quyết định 

số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 

300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị khác có liên quan 

của Bộ Tư pháp, của tỉnh. 

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; các nhiệm vụ đề 

ra đảm bảo tính khả thi, trọng tâm, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác 

phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và tham gia Cuộc thi Báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham 

nhũng (sau khi có Kế hoạch chi tiết của Bộ Tư pháp). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-404-qd-btp-2018-tuyen-truyen-noi-dung-cua-cong-uoc-chong-tra-tan-376839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-404-qd-btp-2018-tuyen-truyen-noi-dung-cua-cong-uoc-chong-tra-tan-376839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-404-qd-btp-2018-tuyen-truyen-noi-dung-cua-cong-uoc-chong-tra-tan-376839.aspx
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a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh). 

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2021 (Theo thời gian của Bộ Tư pháp 

giao). 

d) Sản phẩm: Hội thi được được tổ chức và báo cáo kết quả Hội thi. 

2. Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trong tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam (Ngày 09/11) như: Hội nghị Toạ đàm, Lễ Hưởng ứng….. 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh). 

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các cơ quan đơn vị có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2021. 

d) Sản phẩm: Hội nghị Toạ đàm, Lễ Hưởng ứng…. 

3. Lồng ghép công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động Trợ 

giúp pháp lý. 

a) Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trực thuộc 

Sở Tư pháp. 

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp 

xã. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

d) Sản phẩm: Các hoạt động trợ giúp pháp lý có lồng ghép công tác 

phòng, chống tham nhũng được tổ chức thực hiện. 

4. Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. 

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

d) Sản phẩm: Các buổi tiếp công dân được tổ chức thực hiện, các vụ việc 

khiếu nạo, tố cáo được giải quyết hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động chuyên môn thông qua các cuộc 

họp, hội nghị, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

b) Thời gian thực hiện: Cả năm. 
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c) Sản phẩm: Báo cáo nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng được lồng ghép trong báo cáo công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, 

đơn vị liên quan có trách nhiệm ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phối hợp với Sở Tư 

pháp triển khai thực hiện các khoản 1, 2, 3 Mục II Kế hoạch này và gửi Kế 

hoạch về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định; lựa chọn nội 

dung, hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; báo cáo 

kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2021. 

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Đề án theo Kế hoạch; tập 

trung tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng trong 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

3. Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp sử dụng  kinh phí được 

trích từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện đảm bảo, đạt hiệu quả Mục II 

Kế hoạch này. 

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu tại Mục II 

của Kế hoạch này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải 

quyết./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác Phía Nam, Bộ Tư pháp; 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh; 

- TAND, VKSND tỉnh; Cục THADS tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Lưu: VT, TCDNC.   TXS 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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