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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham
nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân’’ năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”, Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh xây dựng Kế
hoạch năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tạo
sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần
đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả.
2. Yêu cầu
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát các
chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng chống tham nhũng phải được triển khai sâu rộng bằng
các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các đối tượng.
Kết hợp có hiệu quả các hoạt động của Đề án với các Chương trình, Đề án
khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm sự
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến
Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung văn bản pháp
luật như:
- Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012; các văn bản
hướng dẫn thi hành.
- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
- Nội dung cơ bản của chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến
năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác
phòng, chống tham nhũng như: Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật tố tụng hình

sự sửa đổi, Luật tố cáo...
- Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước
của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của cả nước nói chung và tỉnh Lạng
Sơn nói riêng.
Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng chống tham
nhũng (PCTN).
2. Hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến
2.1. Tổ chức tọa đàm, hội nghị tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức pháp luật
Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức
triển khai, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm cơ quan, đơn vị, địa phương về
PCTN: Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức
cấp xã, cán bộ ban công tác Mặt trận cơ sở; tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm,
nói chuyện chuyên đề về phòng chống tham nhũng; tổ chức ký cam kết không vi
phạm pháp luật về PCTN; hỗ trợ tài liệu pháp luật; niêm yết công khai các thủ
tục hành chính, mức thu phí, lệ phí... tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, chủ trì phối hợp với Sở Tư
pháp, lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về PCTN vào các lớp đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
2.2. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện “Ngày pháp luật’’ hàng tháng
để tuyên truyền về PCTN
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ
đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng,
chống tham nhũng vào “Ngày pháp luật’’ hàng tháng đảm bảo chất lượng, hiệu
quả.
2.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
Xây dựng và duy trì các chuyên trang chuyên mục về pháp luật trên Báo
Lạng Sơn; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử của tỉnh
để tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN và phản ánh tình hình thực hiện
pháp luật về PCTN.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương
xây dựng các chương trình, phóng sự trên chuyên mục pháp luật và đời sống;
đưa tin, sự kiện, tổ chức tọa đàm; xây dựng tiểu phẩm phát thanh - truyền hình;
phóng sự truyền hình...với chủ đề về PCTN.
2.4. Tuyên truyền, phổ biến thông qua các phiên tòa xét xử án tham nhũng
Thông qua các phiên tòa xét xử các vụ án tham nhũng, Tòa án nhân dân
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN đặc biệt là tại các phiên
tòa lưu động.
2.5. Giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong trường học
Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh căn cứ hướng dẫn của Trung ương
2

chỉ đạo các đơn vị giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh đưa nội dung pháp luật về
PCTN vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao
nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công
chức, học sinh, sinh viên trong đấu tranh PCTN.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm
1.1. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh là cơ quan đầu mối giúp Hội đồng tổ chức thực hiện Kế hoạch này, có trách
nhiệm:
- Lập, trình ban hành Kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên
Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân
dân” năm 2016 theo quy định hiện hành.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn,
kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
1.2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH
tỉnh dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin,
phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo việc tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
cho đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham
nhũng trên báo chí; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan
thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
1.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các thiết chế văn hóa cơ
sở như: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, xây dựng panô,
áp phích tuyên truyền…; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên
quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
1.4. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra các huyện, thành phố
phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức bồi dưỡng pháp luật về PCTN,
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức và nhân dân; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực
hiện các nội dung của Kế hoạch.
1.5. Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chịu trách nhiệm phối
hợp đưa pháp luật về PCTN vào chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức.
1.6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo lồng ghép
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Đề án“ đưa
nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi
dưỡng’’ (được phê duyệt tại Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009
của Thủ tướng Chính phủ).
1.7. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách nhà nước để thực hiện
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Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm
pháp luật khác có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ
chế quản lý tài chính trong việc thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc sử
dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch.
1.8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp nhất là ở xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
1.9. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các
cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch.
1.10. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác trong phạm vi chức năng, nhiệm
vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực
hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham
nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
1.11. UBND các huyện, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình thực tiễn
của địa phương, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai theo quy định.
2. Chế độ thông tin, báo cáo
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố báo cáo kết quả
thực hiện Kế hoạch về Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trước ngày 15/12/2016 (thông
qua Sở Tư pháp). Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; các đơn vị trực thuộc Trung ương
đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm và
quyền hạn của mình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
này./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB QH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- CA, VKSND, TAND, THADS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành; các Ban của Đảng;
- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;
- Các đơn vị thuộc TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP, NC, TH, HC-TC;
- Lưu: VT. NMT

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phạm Ngọc Thưởng

4

