
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-UBND Tân Quy Đông, ngày      tháng      năm 2021  
 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng năm 2021 

 

Thực hiện kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND 

thành phố Sa Đéc về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021. 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 

28/10/2019 của UBND thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021.   

Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong 

năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) và công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về 

PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn 

định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phải tích cực chủ động triển khai 

thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết 

thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm: 

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

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.  

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.  

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.  

5. Luật PCTN 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 



2 

 

 

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.  

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.  

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt 

Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.  

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

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

dân trong PCTN.  

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.  

11. 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.  

III. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Về kinh phí 

Giao công chức Tài chính – Kế toán phường thực hiện cân đối từ nguồn 

ngân sách phường. 

2. Tổ chức thực hiện 

Giao công chức Văn phòng – Thống kê định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

Kế hoạch về Ủy ban nhân dân thành phố qua Thanh tra thành phố (báo cáo lồng 

ghép vào báo cáo công tác PCTN quý, 6 tháng, 9 tháng, năm). 

Công chức Văn hóa – Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính 

trị - xã hội triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị. 

Giao công chức Tư pháp phường chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này; đồng thời báo cáo UBND phường kết quả thực hiện trên phạm vi toàn 

phường.  

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 của phường Tân Quy Đông./.  

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
-Thanh tra TPSĐ; 

-TT. ĐU/HĐND phường; 

-CT, PCT.UBND phường; 

-UBMTTQ, các đoàn thể phường; 

-CB, CC phường; 

-Lưu:VT, s. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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