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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN CHÂU 

 

Số:     /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Châu, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận 

trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng. 

3. Đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và hiệu quả. 

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật, phù hợp từng đối tượng và nội dung 

phổ biến. Phát huy sức mạnh của phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và 

nâng cao chất lượng công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

4. Khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo sự 

phối hợp thống nhất, chặt chẽ nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác phổ 

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

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức 

và quần chúng nhân dân: 

Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và quần 

chúng nhân dân được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và được quán 

triệt sâu rộng trên các hội nghị của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 

ban ngành đoàn thể và quán triệt tới toàn thể nhân dân nhất là trong các thời điểm 

bàn bạc dân chủ để huy động kinh phí xây dựng các dự án, công trình phúc lợi địa 

phương…. Bởi vậy, đã tạo được niềm tin tưởng và sự hưởng ứng, đoàn kết thống 

nhất trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã.  

Nhận thức và quan điểm về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí: Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị của xã thường xuyên 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết 

TW 3 khóa X; các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, 

như Nghị định số: 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định về 

việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; Nghị định số: 

37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập; 

Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2008 của Chính phủ về vai trò, trách 
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nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP 

ngày 27/10/2007 quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số: 

64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 và Chỉ thị số: 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 

của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của 

Thanh tra Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định Thông tư số: 

2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số: 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính 

phủ về minh bạch tài sản thu nhập. 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 

năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính 

phủ về minh bạch tài sản, thu nhập... 

b) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, 

chống tham nhũng: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức... 

c) Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Tuyền truyền tại các hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn 

thể xã; các hội nghị tại cơ sở xóm đội. 

- Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” với các chuyên đề về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

+ Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm: 

a) Tư pháp: 

- Thực hiện nhiệm phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, 

có trách nhiệm tham mưu, giúp Hội đồng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 

tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng về UBND huyện. 

b) Văn hóa TTTT: 

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các 

thiết chế văn hóa cơ sở như: pano, áp-phích. 

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến pháp luật;  

Trên đây là kế hoạch của UBND Xã Xuân Châu về việc tuyên truyền thực 

hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng trong năm 2023. UBND 

Xã Xuân Châu kính mong sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của UBND huyện, Thanh 

tra Nhà nước huyện Xuân Trường./. 

 

Nơi nhận:  

 - UBND huyện Xuân Trường; 

 - Thanh tra huyện Xuân Trường; 

 - TT Đảng uỷ-HĐND-UBND xã; 

 - Lưu VP HĐND-UBND.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Xuân Thành 
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