
1 
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1240 /KH-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 02 tháng 10 năm 2019 

        

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” 

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

Thực hiện Kế hoạch số 7838/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

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

địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng 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”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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

tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống liêm chính 

và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, nhân 

viên và nhân dân. 

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống 

tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp 

phần cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng. 

- Phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đa 

dạng; linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ 

hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với 

đơn vị và lĩnh vực phụ trách quản lý; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng 

nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng 

chống tham nhũng. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

3. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống 

tham nhũng. 

4. Quan điểm, chủ trương của Đảng về phòng chống tham nhũng. 
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5. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Trọng tâm là các quy định mới, gồm: hành vi tham nhũng; phòng, chống 

tham nhũng 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 phòng, chống 

tham nhũng; 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 phòng chống tham nhũng. 

6. Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng; hợp tác 

quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng; kinh nghiệm của Việt 

Nam và quốc tế về phòng chống tham nhũng. 

7. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống 

tham nhũng. 

8. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, nhân viên và công dân trong 

phòng chống tham nhũng. 

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

đạo đức liêm chính. 

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

chủ đề, nội dung về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

III. NHIỆM VỤ CHUNG 

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

cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức 

liêm chính trên các kênh phát thanh, cổng thông tin điện tử,… 

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

phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cơ quan. 

3. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các 

cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan; trong hoạt động chuyên môn, nhất là các hoạt 

động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, 

truy tố, xét xử, thi hành án. 

4. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng chống tham nhũng của 

các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp 

luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo và các cơ quan, cá nhân có 

năng lực. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, 

cá nhân tình nguyện trong cơ quan. 

5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống 

tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày 

Quốc tế phòng chống tham nhũng (09/12) hàng năm. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố xây 

dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề 

về phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

2. Căn cứ Kế hoạch này, cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ động tự nghiên cứu, tìm hiểu về các 

nội dung tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tại mục II thông qua sách, 

báo hoặc các trang mạng xã hội chính thống. 

3. Giao Bộ phận Văn phòng tổng hợp, in thành tập các nội dung cần tuyên 

truyền tại mục II để tham mưu Lãnh đạo Phòng để phổ biến cho cán bộ, công 

chức, nhân viên tại cuộc họp, sinh hoạt chính trị của cơ quan.  

4. Giao Bộ phận Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chuyên trang 

phòng chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của thành phố theo hướng 

cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền; các sự kiện 

chính trị - pháp lý quan trọng về phòng chống tham nhũng; các thông tin chính 

thức về vụ án, vụ việc tham nhũng. 

Trên đây là nội dung 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” 

trên địa bàn thành phố Nha Trang của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                
- Thanh tra thành phố (VBĐT, b/c); 

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP 

(VBĐT);   

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm);  

- CB, CC, NV cơ quan; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
                


		2019-10-03T16:35:48+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-04T16:05:59+0700
	Việt Nam
	Phòng Văn hóa và Thông tin<pvhtt.nt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




