UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 333 /CV-PGDĐT
V/v thực hiện Đề án tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN giai đoạn 2019-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng
Chnhs phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 81/KH-UBND
ngày 20/09/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày
21/20/2019 về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2012” ( sau đây gọi
tắt là Đề án).
Qua gần 2 năm thực hiện Đề án, các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT đã
chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được mọt số kết quả. Để tiếp tục thực hiện Đề án
đảm bảo đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, Phòng GD&ĐT
yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một
số nội dung trọng tâm sau:
1. Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021
Căn cứ tình hình thực tế và các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đã
được phân công trong Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/09/2019 ủa UBND
tỉnh và Kế hoạch số 52/KH – UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện, các
đơn vị trực thuộc quan tâm bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để tiếp tục tổ
chức thực hiện theo đúng tiến độ , đảm bảo có hiệu quả các nội dung công việc,
trong đó từ nay đến cuối năm 2021, tạp trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt
động cụ thể sau:
a. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho
đội ngũ báo cáo viên và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lí, đối
tượng ưu tiên là những vị trí việc làm dễ xảy ra tham nhũng.
Nội dung tập huấn: quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; cập nhật tình hình và kết quả công
tác phòng, chống tham nhũng của huyện, của ngành, cơ quan, đơn vị mình; các
nội dung khác theo Mục III Điều 1 của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày
11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Điểm 1 Mục II Kế hoạch số 52/KHUBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện. Tùy theo tình hình thực tế, các cơ
quan, đơn vị lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp.
b. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng trong hoạt động triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan,
đơn vị với các hình thức như: Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tự
nghiên cứu, quán triệt các tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ
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chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang
thông tin điện tử; tuyên truyền thông qua pa-nô, áp phích, tranh ảnh, tổ chức
phát tờ gấp pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức khác phù hợp với điều
kiện hoạt động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị…
c. Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng gồm:
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐCP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số
điều của 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; các văn bản pháp luật khác có liên
quan đến phòng, chống tham nhũng.
- Các tài liệu do Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, phát hành gồm: Sách hỏi
đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các bài viết giới thiệu những nội
dung chủ yếu của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định
của Chính phủ trên bản tin Tư pháp Bình Định.
- Các tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn gồm: (1) Sách hỏi đáp
pháp luật về phòng, chống tham nhũng; (2) Sách tìm hiểu những nội dung cơ
bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; (3) Tờ gấp dịch ra 5 thứ tiếng
dân tộc thiểu số (Ja-rai, Ê-đê, Khơ me, Chăm, Mông).
Lưu ý: Các đơn vị có nhu cầu mua tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên
soạn thì gửi bằng văn bản về Thanh tra huyện hoặc qua địa chỉ Email:
thanhtra.htuyphuoc@gmail.com trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp, báo cáo
Thanh tra tỉnh đăng ký với Thanh tra Chính phủ. Về giá các tài liệu theo Văn
bản số 166/TTT-P4 ngày 19/3/2021 của Thanh tra tỉnh. Cụ thể: Sách Tìm hiểu
pháp luật về phòng, chống tham nhũng (27.000 đồng/cuốn); Sách Hỏi, đáp pháp
luật về phòng, chống tham nhũng (23.000 đồng/cuốn) và Tờ gấp giới thiệu một
số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng (6.000 đồng/Tờ).
2. Tổng kết việc thực hiện Đề án
a. Thời gian và hình thức tổng kết
Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để tiến hành tổng kết
việc thực hiện Đề án trong Quý IV năm 2021 và có báo cáo tổng kết gửi về Bộ
phận thanh tra Phòng GD&ĐT trước ngày 1/11/2021 để tổng hợp báo cáo cho
Thanh tra huyện.
b. Nội dung tổng kết
Báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án tập trung vào 03 nội dung chính
sau:(1) Việc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Đề án; (2) Kết quả thực hiện
Đề án: nêu rõ các hoạt động đã triển khai như: biên soạn, phát hành các tài liệu
tuyên truyền (nếu có); tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp
luật cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
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(nêu rõ số lớp, số hội nghị, số ngày tổ chức và số người tham gia); việc tổ chức
các hội nghị, hội thảo, hội thi và các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục
bằng các hình thức khác; đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng
mắc và nguyên nhân; (3) Các kiến nghị, đề xuất.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

Q. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ phận thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: VT.

Vương Tử Nghị

