UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

S,/KH-UBND

Cdiii Xuyên, ngày4çtháng 10 nám 2019

KE HOACH
Tuyên truyn, phi bin, giáo diic pháp 1ut v phông,
chông tham nhflng giai doin 2019 - 2021

Thirc hin K hoch s 864 /KH-STTTT ngày 27/9/20 19 cüa Sâ Thông tin
và Truyn thông v vic tuyên truyên, phô biên, giáo dc pháp 1ut ye phông,
chng tham nhUng giai doin 2019 - 2021, UBND huyn xây drng ké hoach triên
khai, ciii th nhu sau:
I. MVC IMCH, YEU CAU:
1. Muc dIch:
Trin khai thirc hin hiu qua D an "Tuyên truyn, ph bin, giáo dic
pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng giai doan 2019 - 2021" ban hành kern theo
Quyt djnh so 861/QD-TTg ngày 11/7/2019 cüa Thu tthng ChInh phü; Quyet djnh
s 101/QD-TTg ngày 21/01/2019 cüa Thu tiing ChInh phü ye vic ban hành Kê
hoach triên khai thi hành Lut Phông, chông tham nhUng näm 2018; Kê hoach so
266/KH-UBND ngày 2 1/8/2019 cüa UBND tinh và các van bàn cüa UBND huyn
có ni dung lien quan den phông chông tham nhüng (PCTN).
Tao chuyn bin manh me trong nhn thirc, thüc chp hành, h9c tip, tim
hiêu pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng trong can b, cong chirc, viên chirc
(CBCC,VC) và Nhân dan; tang cuông tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut
ye PCTN di vào chiêu sâu, thiêt thirc, hiu qua; gop phân tIch crc vao vic han
chê và phông ngra tham nhüng trên dja bàn huyn.
2. Yêu câu:
Bám sat K hoach s 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 cüa IJBND tinh; tp
trung vào các diem mâi cUa Lut Phông, chong tham nhüng näm 2018; các chInh
sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nuc, tu tiRing Ho ChI Minh ye PCTN vth giáo
diic dao dirc hem chInh, trách nhim nêu gucing cüa CBCC, VC.
HInh thuc tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut, bào dam tInh da
dang, linh hoat, sang tao, hap dan, hiu qua trên các phucing tin thông tin dai
chüng và h thông thông tin cci si; qua các mang, djch vi vin thông và các
phucing tin, thiet bj thông tin - truyen thông.
II. PHAM VI VA DOI TU'QNG:
K hoach thrçic trin khai & tAt cã các s&, ban, ngành, doàn th và chInh
quyên dja phucing các cap tir nàm 2019 dn ht näm 2021 cho các di tucmg là
CBCC,VC, ngu&i lao dng trong các cci quail, to chuc, don vj, doanh nghip; hpc
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sinh, sinh viên và ngithi dan trên các dja bàn dan cu. Trong do, di tuçing tp trung
i.ru tiên gôm: CBCC,VC trirc tiêp giâi quyêt cong viêc cüa cá nhân, to chrc; länh
dto các doanh nghip và hip hi doanh nghip; ngii?i lao dng.
III. NQI DUNG TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DUC PHAP LUiT:
1. Ip trung tuyên truyn, ph bin Lut phông, chng tham nhüng nàm
2018 và các van bàn huàng dn thi hành. Trçng tam là các quy dnh mi ye: Hành
vi tham nhüng; PCTN trong khu vrc ngoài nhà nuc; trách nhim cüa cci quail, to
chüc, dcin vj và doanh nghip, to chirc khu vrc ngoài nba nuäc trong PCTN; các
bin pháp phOng ngüa tham nhUng; kiêm soát tài san, thu nhp cüa nguYi cO chüc
vii, quyên han; xir 1 tham nhung và hành vi vi phim pháp lut ye PCTN; tuyên
truyên, phô biên, giáo diic pháp lut ye PCTN.
2. TInh hInh, kt qua thirc hin chInh sách, pháp 1ut v PCTN.
3. Quyn, nghia vii cüa can b, cong chüc, viên chirc, ngi.ri lao dng và
cong dan trong phông chông tham nhUng.
4. Mo hInh, kinh nghiêm, grnmg tiêu biu v phOng chng tham nhUng và
dao diirc hem chInh.
5. Các sir kin, vn d chInh trj - pháp l - kinh t - van hóa - xã hi cO chü
dê, ni dung ye PCTN và dto düc hem chInh.
7. Cong i.thc cüa Lien hqp qu& v chng tham nhUng; hcp tác quc t cüa
Vit Nam trong PCTN; kinh nghim quôc té ye PCTN.
8. Kinh nghim phOng, chng tham nhüng trong ljch sir Vit Nam.
9. Các ni dung khác theo K hoach s 266/KH-UBND ngày 21/8/2019
cüa UBND tinh.
IV. PHAN CONG vA TO CHC THVC HIN:
1. Thanh tra huyn:
- Tip tVc hoàn thin ni dung, tài lieu d mi chuyên trang PCTN trên Cng
thông tin din tir cüa huyn theo huóng cp nht các van bàn chInh sách,
pháp lut, các tài lieu tuyén truyén c bàn; các sir kin chInh trj - pháp l quan
trçng ye PCTN; các thông tin chinh thurc ye vii an, vi vic tham nhung.
- Chü trI th chi'rc các hi nghj tp hu.n, bèii duOng cp nhtt chInh sách, pháp
luât ye PCTN cho CBCC,VC lam cong tác PCTN.
- PMi hçTp, hurng dk ni dung tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut
ye PCTN cüa các Co quan,phOng, ban, ngành, dja phucing.
Thii gian thirc hin các nhim vii tren: Thung xuyen, tir näm 2019 dn
näm 2021
2. PhOng Tu' phäp:
- Hi.ràng dn các ccx quail, don vj, dja phuxçing t chüc các hi tháo, t9a dam,
diên dan, dôi thoai, nói chuyn chuyên de có chü dê ye minh bach và trách nhiêm
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giâi trInh trong hoat dng xây dirng pháp 1ut PCTN và xây drng chInh sách, pháp
1u.t nói chung.
- Lng ghép ni dung, tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut v PCTN
vào các su kiên, van ban chi dao, hung dan hoat dng Ngày Pháp 1ut Vit Nam
- ngày 09/11 hang 11am.
Thii gian thirc hin: Thu&ng xuyên, t& 11am 2019 dn näm 2021.
3. Phông Giáo dçic và Dào tio, Phông Lao dng - TB&XH:
- Tip tjc thirc hin dua ni dung PCTN vào giãng day tai các ca s giáo
diic, dào tao theo Chi thj so 1 0/CT-TTg ngày 12/6/2013 cüa Thu tuó'ng ChInh phü.
- T chüc và chi dao, hithng dn các dan vj chirc näng trçrc thuc, ca quan
quàn l giáo diic, Co sâ giáo diic, dào tao, bôi duoiig to chi.rc hi thào, t9a dam,
din dan, dôi thoai, nói chuyn chuyên dê có chü dê ye trách nhim cüa nhà
tru&ng trong giáo diic dao drc hem chInh; hem chInh trong thi cir và h9c thi4t.
- Phông Giáo diie và Dào t?o chi dao, hu&ng dn vic t chirc triên khai
lông ghep ni dung pháp lu.t ye PCTN và dao due hem chInh vào các chi.rong
trInh giáo diie tiêu hc và trung hçc co s; to chüc tp huân, bOi duOng cho di
ngü giáo viên các mOn pháp lutt, giáo d'iie cOng dan.
- T chirc và chi dao, huàng dn vic th chi'rc thi giáo viên, day
giOi ni dung pháp 1ut ye PCTN và dao dirc hem chInh cho các co sâ giáo diic,
dào tao, bôi duOng.
Thài gian thire hin các nhim vij trén: Thuing xuyên, ti'r näm 2019 dn
näm 2021
4. Phông Ni v1i: T chüc và chi dao, hithng dn các co quan, don vj, dja
phuong thirc hin lông ghép ni dung tuyên truyên pháp lut ye PCTN vi dao
due hem chInh vào các chucing trInh dào tao, bôi duong CBCC,VC; xây dmg ni
dung, tài lieu ye phông, chOng tham nhüng, minh bach và trách thim giài trInh,
xi l xung dt li Ich trong cong tác to chirc can b dê tuyên truyn.
Thñ gian thirc hin các nhim v1i trén: Thuing xuyên, ti'r näm 2019 dn
näm 2021
5. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa - Truyn thông:
- T ehüc va chi dao, hung dn vic th chuc tuyên truyn, ph bin, giáo
diic pháp 1ut ye PCTN và dao due hem chInh thông qua hoat dng báo chI, xuât
bàn; trên các phuong tin thông tin dai chüng va h thông thông tin Co sâ; qua các
mng, djch vi vin thông và các phuang tin, thiêt bj thông tin - truyen thông.
- Tuyen truyn thông qua vic t chuc các hoat dng trin lam, tnmg bay,
sang tác tranh, ãnh cO dng eó chü d phOng, chông tham nhüng và xay drng do
due hem chInh.
- T chuc kim tra vic xây dirng, quãng bá chucrng trInh, chuyên trang,
chuyen miic, tin, bài, tranh, ãnh, khau hiu cO dng có chü d PCTN và xay dirng
dao due hiêm chInh tren các song phát thanh, truyên hInh dja phuong.
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- Trung tam Van hóa - Truyn thông: dua ni dung Lut phông cMng
tham nhüng vào chuyên miic phô biên giáo dc pháp lut trên song phát thanh,
truyên hInh huyn.
Thii gian thirc hin các nhiém vii trên: Thuing xuyên, tü 11am 2019 dn
näm 2021.
•
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6. Cac co' quan, phong, ban, nganh, don v cap huyçn, UBND cac xa,
thj trn: theo chirc näng, nhim v11 chü dng xây dirng kê hoch, ni dung tuyên
truyên, phô biên, giáo diic phát lust
phOng chong tham nhüng tâi CBCC,VC,
ngixi lao dng dan vj mInh.
r
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Trên day là ni dung k hoach tuyên truyn, ph bin, giáo dijc phát lut
phOng, chong tham nhüng giai doin 2019-2021

Ncinhân:
- Sâ Thông tin và Truyen thông;
- T.Trirc Huyn ñy, HDND huyn;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Các cu quan, phông, ban, nganh, dun vj cp huyn;
- UBND các x, thj trãn
- Cong thông tin din tCr huyjn;
- Li.ru: VT, VHTT.
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