
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN KHÁNH 
 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Yên Khánh, ngày       tháng 4 năm 2020 

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 huyện Yên Khánh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh 

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

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

18/02/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

huyện Yên Khánh kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. UBND 

huyện Yên Khánh  ban hành 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 huyện Yên Khánh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về phòng, chống tham nhũng. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tham nhũng gắn với giáo dục đạo đức liêm 

chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan 

thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. 

2. Yêu cầu  

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải nghiêm túc, xác định rõ trách 

nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; phát huy tính chủ động 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

 1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 

1.1. Nội dung 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, góp ý 

hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng 

- Phối hợp, tham mưu HĐND, UBND huyện ban hành văn bản QPPL chỉ đạo 

thực hiện trong công tác phòng chống tham nhũng khi được luật giao. 

- Tiến hành rà soát văn bản QPPL của huyện về phòng, chống tham nhũng đảm 

bảo tính hợp hiến, hợp pháp. 
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1.2. Phân công trách nhiệm 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

1.3. Thời gian thực hiện: Cả năm 

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

2.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của nhà nước về phòng chống, tham nhũng: Luật Phòng chống tham nhũng 

năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm tuyên truyền các quy định 

mới về hành vi tham nhũng; 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; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.  

- Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác PCTN, lãng phí’’; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 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; Quyết định số 467-QĐ/TU ngày 09/01/2017 của 

Tỉnh ủy quy định về tiếp nhận và xử lý tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân đến đường dây nóng; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công 

tác PCTN, lãng phí; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện 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; Kế hoạch số 89/KH-UBND 

ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

giai đoạn 2019-2021’’ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa 

bàn; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
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-  Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức liêm chính, trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác 

phòng chống tham nhũng  

2.2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

a)  Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng 

chống tham nhũng 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra huyện 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 

các xã, thị trấn 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch và hướng dẫn của Sở Tư pháp 

b) Lồng ghép phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 

các xã, thị trấn 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020 

c) Tổ chức các hình thức phổ biến pháp luật khác 

- Lồng ghép phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

thông qua các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị; đăng tải 

tin, bài về công tác phòng chống tham nhũng trên Trang thông tin của huyện: 

+ Cơ quan chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; Các ngành 

thành viên Hội đồng phối hợp huyện; UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND 

và UBND huyện. 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 

- Lồng ghép tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra 

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra huyện; UBND các xã, thị trấn 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 

d) Công tác trợ giúp pháp lý về phòng chống tham nhũng 

- Lồng ghép tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong việc trợ giúp pháp lý 

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn 

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo dự toán hàng 

năm phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước được cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

2. Các cơ quan, đơn vị, các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm 

vụ được giao trong Kế hoạch; hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp, UBND tỉnh theo 

quy định. 

3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi, 

đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo yêu cẩu của Sở Tư 

pháp, UBND tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp, báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thành viên HĐPH PBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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