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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4866/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND Tỉnh 

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

tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về 

phòng, chống tham nhũng; Đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu Kế hoạch thực 

hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

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

và tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; Xây 

dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Đưa công tác tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu 

quả; Góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có trọng 

tâm, trọng điểm; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phòng,chống tham nhũng; Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung 

của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Đảm bảo tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh 

nghiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Đồng bộ, 

thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng; 

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải 

được triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả và phải được 

tiến hành một cách thường xuyên, liên tục nhằm giúp cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 
 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật gồm: 

- Thực trạng, nguyên nhân tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; 



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

đức liêm chính; 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham 

nhũng; 

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham 

nhũng 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; 

- Công ước Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế 

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

chống tham nhũng; 

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

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

trong phòng, chống tham nhũng; 

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về đạo đức liêm chính; 

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

đề, nội dung về đạo đức liêm chính. 

2. Mục tiêu, tiến độ thực hiện 

Đến hết năm 2019, 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

- Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án năm 2019 của đơn vị; 

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 theo kế hoạch đã xây dựng, báo cáo 

Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh. 

2. Thanh tra Sở 

Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; Tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 trình Giám 

đốc Sở. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, TTra. 
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Hồ Xuân Hòe 

 

Trần Thanh Hiền 
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