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BÁO CÁO 

Tổng kết Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. 

 

Tiếp nhận Công văn số 752/TTT-GSKT, ngày 18/10/2021 của Thanh tra 

tỉnh về việc báo cáo tổng kết Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021, trên cơ sở kết quả triển khai 

thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN. 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện Đề 

án. 

Thực hiện Kế hoạch số 4071/KH-UBND, ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân 

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

nhũng giai đoạn 2019-2021. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo quy định pháp 

luật về PCTN và yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Qua đó các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và địa phương đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện 

phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; đồng thời tăng cường quán 

triệt, phổ biến pháp luật về PCTN, các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm 

vụ, giải pháp PCTN, lãng phí, trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

Ngoài ra, để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021. Ủy ban nhân dân huyện còn bám sát 

gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (Khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị 

quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự 

chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27-

CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 

công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 

23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và 

chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

Đồng thời tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng vặt theo Chỉ 

thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 
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lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”; Kế hoạch 

số 5238/KH-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh. Nhằm cụ thể hóa sự chỉ 

đạo đối với công tác Phòng chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực trong cán 

bộ, công chức, viên chức. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành 19 văn bản về 

các lĩnh vực, triển khai thực hiện đến các Cấp ủy, chính quyền địa phương như 

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 15/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

của Chính phủ; Kế hoạch 73/KH-UBND ngày 03/4/2019 về công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 3/4/2020 về công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2020… 

2. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định 861/QĐ-

TTg. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng luôn 

được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm triển khai thực hiện, nhằm đưa chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trên địa bàn huyện.  

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định 861/QĐ-TTg, 

kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra huyện và các đơn vị 

liên quan xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng hàng nămnhư: Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 

17/12/2019 về tổ chức và sinh hoạt “Ngày pháp luật” của cán bộ, công chức, 

viên chức; Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 17/12/2019 về phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-

UBND ngày 06/1/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận năm 2021. Nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện các nội dung 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: thực trạng, nguyên nhân và giải 

pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm 

chính và phòng, chống tham nhũng; quan đểm, chủ trương, chính sách của Đảng 

về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành… Công khai, minh bạch thông tin về các trình tự, 

thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy 

tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật cảu cán bộ, đảng viên. 

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng được phổ biến trong các cuộc họp giao ban, họp chi bộ, hội nghị sơ kết, 

tổng kết hàng năm của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, thanh 

tra; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của huyện và các xã; đồng thời đăng 

tải các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện 

tử của huyện. 
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3. Đánh giá chung. 

Trong những năm qua, cùng với sự quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao 

của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân, công tác 

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

bàn huyện có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản có ý thức rèn luyện, nâng 

cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 

góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố vững chắc quốc 

phòng, an ninh. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. 

Đặc biệt, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

được kiểm soát. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp, các 

ngành đã tổ chức triển khai và duy trì có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng rộng rãi trong cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn 

chế nhất định như nhận thức của người dân và một bộ phận nhỏ cán bộ, công 

chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng chưa cao; việc mở các lớp tuyên 

truyền về phòng, chống tham nhũng tại các xã chưa được triển khai đồng bộ, 

quyết liệt. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL VỀ PCTN TRONG THỜI 

GIAN TỚI. 

Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật giữ vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Nhằm đưa chủ 

trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nâng 

cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp 

phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến với toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ủy ban 

nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân trên địa bàn huyện, qua đó để mọi người biết rằng phòng, chống tham nhũng 

là trách nhiệm của toàn xã hội. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham 

nhũng như: cải cách thủ tục hành chính, công khai hoạt động tài chính của các 
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cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với lãnh đạo, cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định. 

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật; tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên 

môn vững vàng. 

Trên đây là kết quả tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VPUB; TTH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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