
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAN PHTf1NG Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S:  6I  /KH-UBND Dan Phu'çing, ngày  1  thdng 02 nàm 2021 

KE HO3CH 
A A A - Tuyen truyen, pho bien, giao diic phap 1ut ye phong, chong tham nhung 

nàm 2021 trên dla  bàn huyn Dan PhtrQ'ng 

Thirc hin K hotch sé, 34/KH-UBND ngày 03/02/202 1 cüa UBNID thành 
phô Ha Ni ye tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp 1ut v phông, chng tham 

nhüng näm 2021 trên dja bàn Thành ph; Ké hoach s 202/KH-UBND ngày 

08/10/2019 cüa UBNI huyn Dan Phucing v tuyên tmyn, ph bin giáo diic 

pháp luQtt v phông, chng tham nhüng giai doan 2019-2021 trên dja bàn huyn. 

UBND huyn ban hành K hoach  tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut 

v phông, chng tham nhUng nàm 2021 vói các ni dung cv th nhii sau: 

I. MIJC D!CH, yEu cAii 

1. NJiâm nâng cao nhân thirc cüa can b, cong chüc, viên chrc, ngi.rôi lao 

dng và Nhân dan trên da bàn huyn v cong tác phông, chng tham nhQng và dao 

due hem chInh, gop ph.n han  ch các hành vi tham nhUng, giü vng an ninh trt 

tr, xa hi. 

2. Vic tuyên tmyn pháp 1ut phông, chéng tham nhüng cAn duçc tin hành 

nghiêm tüc, dng b, bAng nhiu hInh thüc phii hçip trng di tixçYng v1ra mang tInh 

chAt chiu rng, di vào chiu sâu thit thrc, hiu qua. Quan tam thvc hin vic 

tuyên truyn pháp 1ut phông, chng tham nhQng trong khu vrc ngoài NIià nuóc. 

3. Gn vic tuyên truyn, ph bin, giáo dvc  pháp 1ut v phông, chng tham 

nhüng vâi vic thc hin nhim vv chInh trj, chuyên mOn và trin khai các chi dao 

cüa Thành üy, Huyn üy v cong tác PCTN, tmg buóc kim ch& ngàn chn, day 

lüi các ca hi phát sinh tham nhüng, lang phi, gop phAn giir vüng n djnh chInh trj, 

phát trin kinh t - xã hi. 

II. NO! DUNG 

1. Tuyên truyn, ph bin ni dung Lut Phông, chng tham nhuing và 

các van ban quy djnh chi tit thi hành 
- Can cu diu kin thvc t, các phông, ban, ngành, doàn th huyn, các c 

quan thuc Trung rnmg, Thàrih ph dóng trên dja bàn huyn (vi& tt là c quan, 
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dn vi), UBND các xã, thi trn th chirc quán triêt, ph bin ni dung Lust  Phông, 

chông tham nhüng và các vn bàn quy djnh chi tit thi hành bang các hlnh thirc 
phühçip. 

Th&i gian thrc hin. Ca nàm 2021. 

2. T chwc hi nghj tp hun v cong tác kim soát vic kê khai tài san, 
thu nhp 

- Don vj chi trI. Thanh tra huyn. 

- Don vj phi hQp. Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; các co quan 

thuc Trung hong, Thành ph6 dóng trén dja bàn huyn; UBNID các xã, thj trân. 

- Thô'i gian thtc hin: Qu I, Qu 11/2021. 

3. Xây diyng chuyên miic v phông, chng tham nhüng; tuyên truyn 
vic triên khai, thirc hin pháp Iut và các quy dnh  cüa pháp 1ut ye phông 

A A A A • A ? 'P A chong tham nhung tren Cong/Trang thong tin diçn tir cua huyçn, cua co quan, 

do'n vi 
- Don vj chz tn: Thanh tra huyn. 

- Don vj th4tc hin: Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; các Co quan 

thuc Trung uong, Thành ph dóng trên dja bàn huyn; TJBND các xà, thj trn. 

- Thai gian thy'c hin: Ca näm 2021. 
A A. 9 S • P A A 

4. To churc cac hQl thao, tça dam, then dan, noi chuyçn chuyen de 

- N7i dung, chü d: v phông, chng tham nhung và xây dimg ChInh phü 

hem chInh, kin tao  phát trin; minh bach,  hem chInh và trách nhim giãi trInh 

trong boat  dng cong vi, ké khai tài san, thu nhp, quy t.c ng xü cüa ngui có 

chirc v11, quyn han, dao dirc hem chInh, xir 1 ngi.rôi có hành vi tham nhUng... 

- Don vj thy'c hin: Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; các co quan 

thuc Trung ilo'ng, Thành ph dóng trên da bàn huyn; UBND các xã, thj tr.n. 

- Thai gian thrc hin: Qu 1, Qu 11/2021 
A A A A .A ., A A A 

5. To chtrc tuyen truyen, pho bien, giao thic phap 1uit ye phong, chong 
tham nhüng trong dp t chtrc Ngày pháp Iut niróc Cong hôa xã hi chü 

nghia Vit Nam (09/11) 
- Don vi thwc hin: Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; các co quan 

thuc Trung hong, Thành ph dóng trên dja bàn huyn; UBND các xã, thj trn. 

-Thàigianthzrchin:Tháng9, 10,11/2021 

6. Thi.rc hin chi dio dim cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic 

pháp 1ut v phông, chng tham nhuing 
- UBND xà Dng Tháp duçic UBND huyn giao thirc hin dim tuyên 
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truyn, ph bin, giáo duc pháp 1ut v phông, chng tham nhüng (theo Ké' hogch 

so 202/KH-UBND ngày 08/10/2019 cla UBND huyn Dan Phztc.rng): th%rc hin 

dim tuyên truyn pháp 1u.t v phông, chng tham nhüng vOi các hInh thüc phü 

hçp vi &m vj, dam bâo hiu qua, thit th?c. 

- Các co quan, diin vj, UBND các xâ, thj trn: tip tjc thirc hin cong tác 

tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut v phông, chng tham nhQng theo k 

hoach nay và kê hoach cüa các dm vi. 

7. Các nhim vii cy th 

Theo Phi;i hic v phân cong nhim vi;i cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo 

di;ic pháp 1ut v& phông, chng tham nhüng nàm 2021 kern theo K hoach nay. 

III. KINH PHI TH1J'C HIN 

Kinh phi thi;rc hin tuyên truyn, ph bin giáo di;ic pháp luat  v phông, 

ch6ng tham nhüng trên dja bàn huyn tir ngun ngân sách cüa huyn, xã, thj trn 

theo phân cp hin hành. 

IV. TO CHI5'C TH1J'C HIN 

1. Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; các co quan thuc Trung 

lro'ng, Thành ph dông trên dja bàn huyn; UBND các xã, thi trân trong pham 

vi chirc näng, nhim vi;i và quyn han  duçc giao có trách nhim: 

- T chirc trin khai thrc hin K hoach nay; báo cáo kt qua thi;rc hin ye 

Thanh tra huyn d tng hcp (1ng ghép vào báo cáo phông, chng tham nhUng 

qu, 6 tháng, näm hoc theo chi dao  cüa Huyn üy, UBND huyn). 

- Chü dng b trI kinh phi thixc hin tü ngun ngân sách nba nuc theo quy 

djnh cüa pháp 1utt. 

2. Thanh tra huyn có trách nhim chü trI, don dc, huàng dn và kim tra 

vic t chüc thi;rc hin k hoach; tng hçp, báo cáo UBND huyn và Thanh tra 

Thành ph kt qua thi;rc hin k hoach nay; tham mixu gi1ip UBND huyn tng két, 

dánh giá vic tuyên truyn, ph bin, giáo di;ic pháp 1utt v phông, chng tharn 

nhüng giai doan 2019-2021. 
S S• 

3. Phong Tai chinh - Ke hoich 
Tham mru giüp UBND huyn b trI kinh phi darn báo trin khai thi;rc hin 

cong tác tuyên truyn, ph bin giáo di;ic pháp 1ut v phông, chng tham nhüng 

trén dja bàn cüa huyn va chi dao  UBND dtp xã thc hin b trI kinh phi dam báo 

triên khai cOng tác nay tai  dja phumg. 

4. Trong truông hçip djch bnh Covid -19 vn din bin phirc ttp, kéo dài ma 

không th th chüc các hoat dng tuyen truyn pháp 1ut v phông, chng tham 
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nhüng i nhftng noi tp trung dông ngithi thI có th 1ira ch9n các hInh thirc tuyên 

truyn khac nhu: thông tin trên he th6ng truyn thanh huyn, xã, thj trn; 

Cng/Trang thông tin din tti'r cüa huyên, phông, ban, ngành, doàn th huyn, các 

co quan, dcm vj dóng trên dja bàn huyên, UBND các xà, thj trn; bäng-rôn, kh.0 

hiu, pano, áp phIch, ti rai, bang LED, ... d dam bão thirc hin có hiu qua Kê hoach. 

UBND huyn yêu cu các phông, ban, ngành, doàn th huyn; co' quan dOng 

trén dja bàn huyn; TJBND các xâ, thj trn nghiêm tüc trin khai thirc hin K 

hoach nay; djnh k' hang qu, 06 tháng, 1 näm báo cáo kt qua gui UBND huyn 

(qua Thanh tra huyén) d tng hqp báo cáo UBND Thành ph& Thanh tra Thành 
ph theo quy djnh./.- 
No'inlzân: 
- UBND thành phô HN; Dé CHU TICH 
- Thanh tra thành phô HN; báo 
- TT Huyn üy, HDND huyn; cáo 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Thñ tnrâng co quan, ban, ngânh, doãn 
the huyn; 
- Các Co quan, don vj don tren dja bàn huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Luu: VT, TP 

TM. UY BAN NHAN DAN 



PHV LUC 
VJ CONG TAC TUYEN TRUYEN, PBGDPL YE PHONG CHONG THAM NIJUNG 

theo KI hoich so' if /KH-UBND ngày19/02/2021 cüa UBND huyn Dan Phu'çmg) 

Stt NiIung cong vic 
Don i 
chü 

Don v  phi hçrp San phâm 

T chirc hi nghj tp hu.n trin khai thirc hin các quy 
djnh cüa pháp lust v kim soát tài san, thu nhp 

Thanh tra huyn Các phOng, ban, ngành, doàn 
th huyn; các c quan thuc 
Trung uong, Thành ph dóng 
trên dla  bàn huyn; UBNID 
cáe xa, thj trn 

Qu 
11/2021 

Hi nghi tap hiin 

2 - Tip tiic dAy mnh dixa tin, bài vit các quy djnh cüa 
pháp lut v phông ch6ng tham nhüng tai  chuyên miic 
Tuyên truyM, PBGDPL trên Cng thông tin din tr 
huyn. 
- T chiTrc biên sotn tài lieu "TIm hiu mt so ni dung 
CY bàn cUa Lust  Phong, chng tham nhQng näm 2018" 
d phát trên h thng truyn thanh huyn, xã, thj trAn. 
- PMi hçp vâi các c quan, dan vj tuyên truyên vic 
trin khai, thi.jc hin pháp lust và các quy djnh cüa 
pháp 1ut v phOng chng tham nhiing, thuc hành tit 
kim, chng lang phi trên các phucing tin truyên 
thông; dua ni dung, yêu cAu tuyên truyn, ph bin, 

giáo dic pháp 1ut v phông, chng tham nhüng dtc 
bit là các su kin, van bàn chi do cUa Thành ph v 

cong tác ph bin, giáo dic phãp lust và huàng dn 
hott dng Ngay Pháp 1ut Vit Nam (09 tháng 11). 

Phông Tu 
pha,Thanh  

Các phOng, ban, ngành, doan 
th huyn; UBND các xä, thi 
trân 

Ca näm 
2021 

- Tin, bài vit v 
PBGDPL PCTN. 
- Tài lieu tuyên tn 
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3 Tp hun, bi duoiig, tuyên tmyn pháp 1ut ye phong, 
chng tham nhüng cho di ngü báo cáo viên pháp 1ut 
huyn, tuyên truyn viên pháp 1ut xä, thj trn. 

Phông Tu pháp Các phông, ban, ngành, doàn 
th huyn; UBND cac xã, thj 
trn 

'"i' 

Hôi nghi tap hun, bi 
duOng 

4 - Cp nht cac van bàn pháp 1ut lien quan v phOng, 
ehng tham nhUng trên cng thông tin din t1r huyn. 
- CM dao,  hixâng dn cong tác thông tin, tmyn thanh 
a c sa dy mnh tuyên truyn pháp lut V PCTN V?i 

do dirc hem chInh, chü trng nêu guang din hinh 
tiêu biu trong vic thirc hin quy djnh cüa pháp lut 
v phông, cMng tham nhüng, mô hInh, kinh nghim 
hay trong cOng tác phông, chng tham nhiing, phê 
phán nhung biu hin tiêu circ, tham nhUng 

Phông Van hóa 
- Thông tin 

Thanh tra huyn Ca näm 
2021 

- VAn bàn, tài lieu 
tuyen truyn; 
- Các tin, bài vit v 
cong tác PCTN. 

5 - Tang cuang bôi duang nâng cao nAng 1irc chuyên 
mon cho di ngü giáo viên giàng dy mon giáo diic 
cong dan tai  các trithng h9c. 
- T chirc nói chuyn chuyên d v trách nhim cüa 
nhà truang trong giáo dc dao  dirc hem chinh trong 
giáo dic, giáng dy và thi cir. 

Phong Giáo 
diic va Dào to 

PhOng Tix pháp, Phông VAn 
hOa - Thông tin 

Ca nam 
2021 

Hi nghj nOi chuyn 
chuyên d 

: 

6 T chirc chi dao,  huàng dn thrc hin lng ghep các 
quy djnh cüa pháp 1ut v phong, chng tham nhUng 
và dao  drc hem chInh trong cong tác t chiirc can b, 
quy the rng xir dao  dirc ngh nghip. 

PhOng Ni '' Các phOng, ban, ngành, doàn 
th huyn; UBND các xA, thj 
trn 

Qu III, 
IV/202 1 

VAn bàn chi dao, 
huâng dn 

7 - Tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut v phOng, 
chng tham nhUng và do cli'rc hem chInh thông qua 
các hoat dng van hóa - nhAt là vAn hóa truyn thng; 
ngh thut qutn chUng. 
- Tuyên truyn pháp 1ut v phOng,chng tham nhüng 

Phong VAn hOa 
- Thông tin, 
Trung tam VAn 
hOa, Thông tin, 
Th thao huyn 

Các phông, ban, ngành, doàn 
th huyn; UBND các xA, thj 
trAn 

Cafl1m  - VAn bàn chi dao, 
huàng dan; 
- Các hoat dng tuyên 
truyn PL PCTN qua 
các loai hInh vAn hóa, 
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trong dip ki nim Ngày Quc t phOng, chng tham 
nhüng 9/12. 
- Theo chi dto, huàng dn cüa Thành ph tham gia các 
cuc thi sang tác tranh, ãnh c dng, bim h9a có ni 
dung, chU d phông, chng tham nhUng và xây dung 
dto dirc hem chInh. 

ngh thuât. 
- Báo cáo kt qua 
cuc thi 

8 T chirc tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1ut v 
phOng, chông tham nhUng gän vâi thirc tin cong tác 
cUa Cong an huyn dê can b, chiên si nêu cao thirc 
trách nhim, chp hành và thrc thi dung pháp 1ut, gop 
phn du tranh phOng, chng ti phm và xây dirng 
1irc hrçmg Cong an trong sch, vUng manh  toàn din. 

Cong an huyn Canam Van bàn, hi ngh, tài 

hiu tuyên truyn 

9 Cung c phát trin nôi dung, hInh thüc các chucng 
trInh, chuyên muc, tin, bài phát thanh nOi  dung phOng, 
chng tham nhUng, thirc hành ti& kim, ching lang 
phI và xây ding do dirc hem chInh. 

Trung tam Van 
hOa, Thông tin 
Va Th thao 

Thanh tra, PhOng Tii pháp 
huyn 

Cãnäm  Tin, bài phát thanh 

)•' 

10 Xây drng chuyên mllc; dang tin, bài, tranh, ãnh chü d 
phông, ching tham nhüng và xây dirng dto düc hem 
chmnh trên Cng thông tin din tfr huyn. 

Thanh tra huyn Van phông HDND và UBND, 
PhOng Van hóa - Thông tin 

Ca näm 
2021 

Tin, bài, tranh, ãnh 
chü d phông, chng 
tham nhUng và xay 
dirng dao  düc hem 
chInh. 

11 T chirc tuyên truyn, pM bin, giáo diic pháp lutt v 
phOng, cMng tham nhüng va dto dirc hem chInh trong 
doanh nghip trên dja bàn huyn 

Hidoath 
nghicp huyn 

Ca nãm 
2021 

Hi nghj, tài lieu 
tuyen truyên 

12 Thông tin kjp thai k& qua xét xir các vii an v tham 

nhUng bang các hInh thirc phü hqp. 

Tôa an nhân dan, 

Vin KMm sat 

nhân dan huyn 

Van phông HDND và UBND, 

Phông Van hóa - Thông tin 

Ca nàrn 

2021 

Thông tin các vii an 
tham nhüng trên cng 

thông tin din tCr huyn. 
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