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Kính gửi:  

                                      - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

                                      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

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

trong những nội dung quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Với quan 

điểm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói 

quen để chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện; nhằm tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính 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 thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực có hiệu 

quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Trong những năm qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo: Kế 

hoạch số 95/KH-UBND ngày 20/9/2019 về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 16/10/2019 về triển khai thực hiện Đề án: 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019 - 2021” trên địa bàn toàn huyện; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/02/2020 về 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; ngày 30/6/2020 Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật của huyện đã ban hành văn bản số 36/HĐPHPBGDPL hướng 

dẫn các thành viên của Hội đồng và UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên 

truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình; Kế hoạch số 

18/KH-UBND ngày 24/02/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, 

Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện về báo cáo kết quả thực 

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

giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 08/02/2022 về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2022… 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện theo Công văn số 

819/UBND-VP8 ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định; UBND huyện yêu cầu: 



2 
 

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: 

- Phát huy các kết quả đạt được của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu 

quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án (sách, tờ gấp, qua  các phương tiện thông tin 

đại chúng…), triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng hoặc lồng ghép kế hoạch vào trong kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng; quan tâm, chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tham nhũng 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế khen thưởng, khuyến khích và biểu dương kịp 

thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, đem lại hiệu quả cao trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra huyện để tổng hợp 

chung (có thể lồng ghép trong báo cáo định kỳ về kết quả công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng). 

2. Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện: Tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về phòng 

chống tham nhũng từ sớm, từ xa, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính 

sách cũng như thực hiện yêu cầu về phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực 

trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật. 

3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện: Tăng cường chỉ 

đạo, hướng dẫn đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung 

và phòng, chống tham nhũng nói riêng. 

4. Thanh tra huyện có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Thanh tra 

tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan liên quan (có thể lồng ghép trong báo 

cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng)./. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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