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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

tại cơ quan Thanh tra tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 882/KH-HĐPH ngày 12/4/2021 của Hội đồng phối 

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

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 

trong cơ quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ tại 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019 - 2021” và Quyết định số 2603/QĐ-BTP ngày 18/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án giai đoạn 

2019-2021. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho công chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân trong quá 

trình thực hiện công tác. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các phòng trong việc tuyên truyền, phổ biến; Phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan, ban, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

- Việc triển khai tuyên truyền phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, có chất 

lượng và hiệu quả, phù hợp với thời gian theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, qua hệ thống eGov, 

tuyên truyền qua báo Tây Ninh, đài PTTH Tây Ninh và Cổng thông tin điện tử của 

Thanh tra tỉnh những nội dung quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 

các quy định khác có liên quan.  
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- Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng khi có yêu cầu, kế hoạch cụ thể. 

- Phối hợp Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân và một số nhiệm vụ liên quan khác khi có yêu cầu. 

- Lồng ghép triển khai Đề án với triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật của cơ quan; gắn với việc triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí: thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

- Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì, tham mưu lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện 

nội dung Kế hoạch này; Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, lồng ghép vào báo 

cáo công tác PBGDPL gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định. 

- Văn phòng phối hợp đăng tải các quy định pháp luật trên Cổng thông tin 

điện tử cơ quan. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 

của Thanh tra tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng NV; 

- Lưu: VT, NV3. 
     (Phúc) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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