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   Bình Lục, ngày      tháng 02 năm 2022 

               

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Lục 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị  định  số 

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

của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình số 43-CTr/TU ngày 

02/12/2021 của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 15/02/2022 

của  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện (UBND) ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 trên địa bàn huyện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong 

đấu tranh PCTN, tiêu cực. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải bám 

sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 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 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trong huyện. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực 

hiện có trọng tâm, trọng điểm; triển khai sâu rộng bằng các hình thức thích hợp, 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của cơ quan, 

đơn vị, địa phương.   

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN  

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về PCTN, trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018; Nghị định 

số 59/2019/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 21/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 
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của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chương trình 

hành động số 11-CTr/TU ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; 

Chương trình số 04-CTr/TU ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

công tác PCTN nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 

08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN nhiệm kỳ 2020-2025; 

Kế hoạch số 2611/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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…  

- Về đối tượng được tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và nhân dân trong huyện.  

- Về hình thức tuyên truyền: Sử dụng các hình thức truyền thống (Đài phát 

thanh, tổ chức hội nghị…), kết hợp với một số hình thức tuyên truyền khác cho 

phù hợp (tổ chức thi viết hoặc hình thức sân khấu tìm hiểu pháp luật về 

PCTN…). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, pháp luật về PCTN. 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn 

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra huyện, PhòngTư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện 

Kế hoạch này.  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

2. Các cơ quan, ban, ngành 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này bằng các 

hình thức phù hợp. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư 

pháp) trước ngày 30/11/2022 để theo dõi, tổng hợp. 



 
3 

 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 

PCTN tại địa phương. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư 

pháp) trước ngày 30/11/2022 để theo dõi, tổng hợp. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, hội viên 

và nhân dân trong huyện.  

5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự 

toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc thực hiện các nội dung trên; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc các đơn vị phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện xem xét, chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;    

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMT Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên; 

- Các cơ quan, ban ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài Truyền thanh, cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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