
         

                                              KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Thực hiện Kế hoạch 2513/KH-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền 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 cần kiệm, liêm 

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

viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 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. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng 

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

II. Nội dung thực hiện 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng quy định tại Mục III Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Quyết định số 409/QĐ-

BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 300/KH-UBND 

ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của Bộ Tư pháp, của 

tỉnh. 

- Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về 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; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức cơ 

quan các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về 
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phòng, chống tham nhũng; xây dựng đạo đức liêm chính và tuân thủ pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong các đợt sinh hoạt Ngày pháp luật của 

cơ quan theo định kỳ; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và phát 

huy vai trò của công tác kiểm tra giám sát trong các hoạt động của cơ quan. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Thời sự, Biên tập 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng về 

việc, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-

2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Phân công phóng viên, biên tập viên bám sát các Sở, ngành, các địa 

phương kịp thời đưa tin, bài về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. 

           - Xây dựng các  Chuyên mục, Tạp chí, Giao lưu, Đối thoại, Tọa đàm, Lễ 

hưởng ứng…có chủ đề phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

và xây dựng đạo đức liêm chính như: Hộp thư truyền hình, Pháp luật và Cuộc 

sống, Cải cách Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Đô thị và Cuộc sống, Đối 

thoại Bảo hiểm xã hội-Bảo hiểm y tế… 

2. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ 

Phối hợp với phòng Thời sự, Biên tập tổ chức sản xuất các chương trình 

truyền hình, phát thanh có nội dung liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

3. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo  

Xây dựng kinh phí tuyên truyền công tác về việc tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021. 

4. Phòng Tổ chức và Hành chính  

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai Kế hoạch; tổng hợp, tham 

mưu, báo cáo Ban Giám đốc và Sở Tư pháp về tình hình và kết quả thực hiện theo 

đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 năm 2021 của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./.       

                                                                                                                  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh ; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT. 
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