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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 864 /KH-STTTT  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 9  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,  

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh 

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

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” ban hành kèm theo 

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

định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch 

số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh.  

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCC,VC) và Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào việc hạn 

chế và phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu  

Bám sát Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh; tập 

trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo 

dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của CBCC, VC.  

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa 

dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các 

phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.  

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG  

Kế hoạch được triển khai ở tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính 

quyền địa phương các cấp từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là 

CBCC,VC, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học 
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sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập 

trung ưu tiên gồm: CBCC,VC trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; 

lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động.  

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 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.  

2. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.  

3. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

công dân trong phòng chống tham nhũng.  

4. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng chống tham nhũng và 

đạo đức liêm chính.  

5. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có 

chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.  

6. Các nội dung khác theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 

của UBND tỉnh.  

IV. PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: 

a) Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông 

qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết 

bị thông tin - truyền thông.  

b) Hướng dẫn các cơ quan báo chí, địa phương tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN; tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm 

chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; phát huy vai trò của truyền thông 

hiện đại trong PCTN.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.  

2. Thanh tra Sở:  

Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, 

chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng 

đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp 

chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội.  

Thời gian thực hiện: Năm 2020 đến năm 2021.  
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3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các 

cơ quan, đơn vị liên quan, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực 

hiện nội dung Kế hoạch này và Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 của 

UBND tỉnh; lồng ghép thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn.  

Giao Thanh tra Sở và Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo theo 

quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, tp, thị xã; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, TTra2.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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