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BÁO CÁO 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

 về phòng, chống tham nhũng năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

xây dựng và ban hành Kế hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc triển khai thực hiện công tác 

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

2022. Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã tích 

cực tham mưu triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và có sơ 

kết, tổng kết lồng ghép trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng định 

kỳ, chuyên đề của cơ quan, đơn vị. 

2. Kết quả triển khai thực hiện. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử 01 công chức thuộc Văn phòng Sở 

làm báo cáo viên pháp luật. Công chức được lựa chọn có trình độ chuyên môn 

chuyên ngành Luật, đáp ứng yêu cầu công tác. Sở luôn quan tâm, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quan tâm, thường xuyên tổ chức bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, 

cụ thể như: thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết, các kỳ sinh hoạt chi bộ, cuộc 

họp cơ quan, đơn vị, các đợt sinh hoạt thường xuyên và chuyên đề của các tổ 

chức đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan; đăng tin, bài trong Tập san Văn 

hóa, Trang thông tin điện tử của Sở; thường xuyên tổ chức luân chuyển, bổ sung 

sách, báo, tạp chí cho tủ sách xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, hoạt động chiếu phim lưu động... 



 2 

- Sở chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên 

quan tổ chức các cuộc thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành theo kế 

hoạch, thường xuyên và đột xuất. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cán bộ 

thanh tra luôn quan tâm tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

ngành quản lý và quy định về phòng, chống tham nhũng, trong đó tăng cường 

tuyền truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm 

chính thông qua các cuộc thanh tra tại đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã tổ chức nhiều cuộc 

kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, trong đó có lồng ghép nội dung kiểm tra, giám 

sát về phòng, chống tham nhũng. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng 

điểm, theo chiều sâu như: Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo 

đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan 

điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc 

về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; Tình hình, 

kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; Luật PCTN 

năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó trọng tâm là các quy 

định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà 

nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm 

pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.  

- Thông qua việc thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp luật nói chung và các 

quy định về phòng, chống tham nhũng nói riêng. 

3. Đánh giá chung. 

Công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng luôn nhận được 

sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, bám sát văn bản chỉ đạo của cấp 

trên, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức chấp 

hành, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; 

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

nhũng ngày càng thiết thực, hiệu quả; có nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép với 

nhiệm vụ, chương trình, hoạt động của ngành nhằm hạn chế sự chồng chéo, 
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trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền đã kết hợp thường 

xuyên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI. 

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp. 

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, 

phù hợp với trình độ dân trí, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, tình hình, đặc 

điểm cụ thể của từng địa phương như: 

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh 

cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng 

thông tin điện tử và tập san của ngành.  

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm 

chính lồng ghép thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như hoạt 

động văn hóa văn nghệ; hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề; hoạt động 

chiếu phim... 

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm 

tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; tuyên truyền lưu động.  

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật 

PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.  

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động 

chuyên môn, trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị... 

1.2. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là 

đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

 2. Đề xuất, kiến nghị. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Thanh tra tỉnh tham 

mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật của các Sở, ban, ngành./. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo! 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Hà Nam; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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