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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG TÂN BÌNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:           /KH-UBND                                  Tân Bình, ngày          tháng  6  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; 

khiếu nại; tố cáo trên địa bàn phường Tân Bình năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 01/ 6/ 2022 của UBND thành 

phố Đồng Xoài về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND phường 

Tân Bình về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường năm 2022. 

UBND phường ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố 

cáo trên địa bàn phường năm 2022, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, 

ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; 

khiếu nại; tố cáo của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và 

Nhân dân; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật phòng, chống tham 

nhũng; khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn phường. 

 - Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao 

theo quy định với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND 

phường; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, khu dân 

cư trong triển khai thực hiện Kế hoạch.  

2. Yêu cầu  

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao 

trong Kế hoạch; gắn triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch với triển khai nhiệm vụ 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của phường.  

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng 

điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp 

để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu 

nại; tố cáo trên địa bàn phường hiện nay. 
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 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo. 

 a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp 

công dân; khiếu nại; tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa 

bàn phường. 

 - Đơn vị thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND, các ban ngành, đoàn thể, 

các khu phố.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.  

b. Tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo trên các phương tiện thông tin, đại chúng, đa 

dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

được giao.  

- Đơn vị chủ trì: Công chức VHTT- Phụ trách Đài Truyền thanh - Quản lý Nhà 

văn hóa 

 - Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn UBND, các ban ngành, đoàn thể, 

các khu phố.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

 c. Tổ chức biên soạn, in ấn hoặc phô tô, phát hành đề cương; tờ gấp; tài liệu 

hỏi - đáp pháp luật... phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo cho các ban ngành, đoàn thể phường và 

khu phố. 

 - Đơn vị chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch.  

- Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn UBND, các ban ngành, đoàn thể, 

các khu phố.  

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2022.  

d. Tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; 

khiếu nại, tố cáo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Đơn vị chủ trì: Công chức VHTT- Phụ trách Đài Truyền thanh – Quản lý Nhà 

văn hóa 

- Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn UBND, các ban ngành,  đoàn thể, 

các khu phố.  

 - Thời gian thực hiện: Năm 2022.  

2. Tham gia tập huấn chuyên sâu pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo cho cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Văn phòng – Thống kê (lập danh sách)  
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- Đơn vị phối hợp: Các bộ phận chuyên môn UBND, các ban ngành đoàn thể, 

các khu phố (tham gia) 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.  

3. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo gắn với 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin  

 a. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của 

phường về pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo và 

công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường. 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – 

Thông tin. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

 b. Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với 

ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (hội nghị trực tuyến; thư 

điện tử, điện thoại, mạng xã hội,...)  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng – Thống kê, Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – 

Hộ tịch, Văn hóa – Thông tin. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phân công trách nhiệm  

a. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND 

phường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 

này; phối hợp với bộ phận chuyên môn UBND liên quan, biên soạn tài liệu phổ biến, 

giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các bộ 

phận chuyên môn UBND, các ban ngành đoàn thể, BĐH khu phố tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu 

nại; tố cáo đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân 

trên địa bàn phường, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo 

UBND phường, phòng Tư pháp thành phố kết quả thực hiện.  

b. Công chức Văn hóa và thông tin Phụ trách Đài Truyền thanh – Quản lý Nhà 

văn hóa  

- Bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân trên địa bàn phường. 

 c. Tài chính – Kế toán: có trách nhiệm tham mưu kinh phí bảo đảm thực hiện 

các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  

d. Các đơn vị, bộ phận chuyên môn: Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm 

vụ cụ thể của đơn vị, triển khai thực hiện, lồng ghép với việc thực hiện các chương 
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trình, kế hoạch khác có liên quan để đảm bảo việc tuyên truyền pháp luật phòng, 

chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo đạt hiệu quả thiết thực.  

đ. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phường thông qua hoạt động của tổ chức mình 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; 

tố cáo đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, đa dạng hóa hình thức tuyên 

truyền thiết thực, đạt hiệu quả cao. 

e. Ban điều hành khu phố: Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo 

phù hợp với địa bàn, đối tượng; tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động 

trong Kế hoạch này. 

2. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ 

ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động năm 2022 của các đoàn thể 

theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

Căn cứ Kế hoạch này đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, 

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phường có trách nhiệm xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện về UBND, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và 

Thanh tra thành phố theo quy định (thông qua công chức TP-HT) 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo trên địa bàn phường Tân Bình năm 2022. Yêu 

cầu các bộ phận chuyên môn UBND, các ban ngành đoàn thể phường, Ban điều hành 

các khu phố nghiêm túc triển khai  thực hiện. 
 

Nơi nhận:                 CHỦ TỊCH  
- UBND thành phố; 
- Thanh tra thành phố;   

-Phòng Tư pháp thành phố;                                                       

- Đảng ủy – HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Đơn vị, đoàn thể phường; 

- 05 Khu phố; 

- Lưu: VT.         

        Trần Văn Lượng 
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