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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật có liên quan đến  

công tác phòng, chống tham nhũng  
 

Thực hiện Kế hoạch số 2456/KH-UBND-TP ngày 18/4/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật có liên quan đến 

công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 

2018,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản Luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan trong việc tổ chức triển 

khai và thi hành tốt các văn bản Luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả, nhận thức và ý thức chấp hành trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục 

những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng 

phát triển.  

- Việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật có liên 

quan đến công tác phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện có trọng tâm, 

trọng điểm, chất lượng và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

1. Nội dung :  

- Phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ hình sự, Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan cho cán bộ, 

công chức, nhân viên trong cơ quan; mua và phát cho mỗi cán bộ, công chức, nhân 

viên trong cơ quan một quyển Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Luật hình sự để 

tiếp tục nghiên cứu. 

- Thời gian thực hiện:  Phổ biến trong cuộc họp giao ban cơ quan ngày 

24/4/2018. 
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2. Hình thức :  

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến: Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở,  biên soạn tài liệu, tin, bài thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Phòng, của thành phố và chuyển file cho 27 Đài Truyền thanh cơ sở xã, phường 

để tuyên truyền. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Kế hoạch này được phân công cho cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị 

thực hiện, chuẩn bị các điều kiện vật chất và kinh phí phục vụ cho yêu cầu công tác 

tuyên truyền, phổ biến, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị cũng như trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở xã, phường. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích tốt để nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác 

triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật có liên quan đến công tác 

phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn. 

- Kinh phí thực hiện: Căn cứ vào kinh phí đã được UBND thành phố phân bổ 

năm 2018. 

Trên đây là nội dung kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

Luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố năm 2018./.  

 

Nơi nhận:  
- Phòng Tư pháp thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lưu: VT, Long, Trâm (7b).  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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