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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,  

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng 

(PCTN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật các văn bản về PCTN và tuyên truyền các giải pháp 

phòng ngừa hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan trong sạch, vững mạnh. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong 

quá trình thực thi công vụ. 

Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, 

điều hành công tác PCTN của  cơ quan đơn vị theo đúng đường lối chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống 

tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương và của tỉnh 

về PCTN. Việc triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục các quy định 

của pháp luật về PCTN gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chóng tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về PCTN 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tập trung điểm mới của Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2018, các vấn đề liên quan đến tham nhũng và phòng, 

chống tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; 

kết hợp với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ 

công chức, viên chức; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức. 



Các nội dung cần tập trung tuyên truyền: Luật PCTN năm 2018; Nghị 

định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật PCTN; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/1/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Chương trình 18-

CTr/TU ngày 13/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác phòng, chống tham 

nhũng nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 30/1/2018 của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính 

phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 

đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 

07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất 

là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 

của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;... 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt 

của cơ quan, đơn vị và trang thông tin điện tử của Sở. Đồng thời lồng ghép trong 

hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

2. Tuyên truyền thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên tất cả các lĩnh 

vực, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ; xây dựng và 

thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác;  xây 

dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, đề 

nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoa học công 

nghệ để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Công khai Quy chế làm việc, Nội 

quy cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, xây dựng kế hoạch tự 

kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị; tổng 

hợp kết quả báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn theo quy định. 

Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy 

định, trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; báo cáo kết quả minh 

bạch tài sản theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải 

quyết triệt để các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng; Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị; phát hiện kịp thời và 

xử lý kiên quyết các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đồng thời tổ chức thực hiện 

nghiêm các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu 

trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp trên về công tác 

PCTN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham 

nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật PCTN và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan. 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=1090/KH-UBND


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử 

trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong 

việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công 

tác PCTN. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho toàn 

thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị gắn 

với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu tổ chức, triển khai các 

nội dung của kế hoạch này; Định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở và gửi báo 

cáo về Sở Tư pháp theo quy định. 

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Sở thường 

xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN trên 

Website của Sở. 

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng 

Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình. Thường xuyên rà soát 

các văn bản quy định về chính sách, chế độ, định mức, nội quy, quy chế đã ban 

hành để kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Sở hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 

hoặc bãi bỏ những nội dung quy định không còn phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            

            Nguyễn Tất Nhiên 
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