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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /UBND-TCDNC 

V/v thực hiện Đề án “tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019 - 2021”. 

    Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

 

                             Kính gửi: 

     - Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng 

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án). 

Để tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác “tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trong năm 

2021 và tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án vào quý IV năm 2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, thực hiện một số công việc như sau: 

1. Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021. 

Căn cứ 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 Ninh Thuận và tình hình thực tế của các 

Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án 

tập trung vào các hoạt động sau: 

a) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng cho đội ngũ báo cáo viên thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tập 

huấn kiến thức pháp luật đối với báo cáo viên); cán bộ, công chức, viên chức, ưu 

tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham 

nhũng.   

Nội dung tập huấn: quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, 

chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và các nội dung khác 

theo Mục III Điều 1 của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ.  
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b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trong triển khai thực hiện “ngày pháp luật” tại các Sở, ngành, địa phương với các 

hình thức như sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu tài liệu pháp luật;  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Tổ chức phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật; 

- Tổ chức các toạ đàm, hội thảo, hội nghị giao lưu, trao đổi các vấn đề pháp 

luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Tuyên truyền thông qua pano, áp phích, tranh ảnh…; 

- Các hình thức khác phù hợp với các sở, ngành, địa phương. 

c) Tổ chức diễn đàn đối thoại pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giữa các Sở, Ban, ngành với các doanh nghiệp tại địa phương. 

Chủ đề cụ thể do các đơn vị tự lựa chọn căn cứ vào tình hình thực tế. 

d) Tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin, đại chúng: 

Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ 

chức tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc; xây 

dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng số lượng tin, bài tuyên truyền (bảo đảm cập 

nhật, thông tin thường xuyên theo tuần, tháng). 

đ) Các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của 

cơ quan, đơn vị mình theo khoản 2, Mục III 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 Ninh Thuận. 

2. Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

a) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/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. 

b) Một số văn bản khác liên quan đến phòng, chống tham nhũng: 

c) Các tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn bao gồm: sách hỏi đáp 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Sách tìm hiểu những nội dung cơ bản của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tờ gấp dịch ra 5 thứ tiếng dân tộc thiểu số 

(Jơ-rai, Ê-đê, Khơ me, Chăm, Mông) do Thanh tra Chính phủ cấp. Ngoài ra, các 

Sở, ngành, địa phương có nhu cầu mua thêm tài liệu để phục vụ công tác tuyên 

truyền, đề nghị có văn bản gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp gửi Thanh tra Chính 

phủ in bổ sung. 
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3. Tổng kết việc thực hiện Đề án. 

a) Thời gian và hình thức tổng kết: 

- Các Sở, ngành, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổng kết việc thực 

hiện Đề án và tiến hành tổng kết trong quý IV năm 2021. 

- Giao Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực 

hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. 

b) Nội dung báo cáo tổng kết: 

Nội dung báo cáo tổng kết tập trung vào các nội dung cơ bản sau: 

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án. 

- Kết quả thực hiện Đề án: về lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hoạt động biên soạn, phát 

hành tài liệu tuyên truyền (nếu có); tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (số buổi tập huấn, bồi dưỡng, số 

lượng người tham dự); hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng; việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các 

cơ sở giáo dục, đào tạo; tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật phòng, chống tham nhũng; hoạt động tuyên truyền với các hình thức 

khác; đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. 

- Các đề xuất kiến nghị. 

c) Thời hạn gửi báo cáo tổng kết: 

Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thanh phố gửi báo cáo 

tổng kết thực hiện Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 

15/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành, 

địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để nghiên cứu, 

giải quyết./. 

   

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ;     (báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch và các PCT tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: PVP (đ/c Tâm); 

-  Lưu: VT, TCDNC. VHH   

 

              CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

            Trần Quốc Nam 
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