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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh
Hà Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Hà Nam xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhằm
tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện; phát huy vai
trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Yêu cầu.
- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng đồng bộ, thống nhất và thường xuyên. Nội dung, hình thức
thực hiện đa dạng, đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng và phù
hợp với tình hình dịch bệnh covid-19.
- Việc xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 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.
II. NỘI DUNG.
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là:
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; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Chính phủ
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về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
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; Kế hoạch số 100/KHUBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống
tham nhũng năm 2022; Chương trình số 225/CTr-UBND ngày 25/01/2022 của
UBND tỉnh Hà Nam về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực năm 2022…
- Đối tượng được tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và nhân dân.
- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, 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.
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Tổ chức pháp chế.
- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch của Sở triển khai
thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả và tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở (qua Thanh
tra Sở) trước ngày 18/12/2022.
2. Bộ phận phụ trách Công nghệ thông tin củng cố chuyên mục phổ biến
văn bản mới, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo về
công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành, của Tỉnh và Trung ương lên
Cổng thông tin điện tử của Sở.
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3. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức pháp chế theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết
quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 26/12/2022 theo quy định./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

Mai Thành Chung
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