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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Hưng Yên, ngày  23 tháng 3  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,  

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 

 

 

 Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật;  

 Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới; 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện 

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

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quy 

định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, lãng phí. 

- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức 

tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đồng bộ, thống nhất và thường xuyên. Nội dung, hình thức 
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thực hiện đa dạng, phù hợp, có hệ thống và đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với 

từng đối tượng. 

- Việc xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc phát 

huy dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

a) Nội dung, hình thức:  

- Bám sát Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL ngày 18/1/2022 của Sở về 

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; Tuyên truyền, phổ biến 

quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng, tập trung các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018, các vấn đề liên quan đến tham nhũng và phòng, chống tham nhũng 

mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; kết hợp với giáo dục 

đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; 

xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.  

- Tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động. 

- Hình thức tuyên truyền: Mời báo cáo viên phổ biến pháp luật tại cơ 

quan, đơn vị hoặc Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt thông qua các 

cuộc sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị… 

b) Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.  

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt 

động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 



 3 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

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

3. Tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng do cấp trên có thẩm quyền tổ chức (nếu có). 

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch của Sở,  xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả thiết thực và tổng hợp kết 

quả trong Báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2022 của đơn vị gửi về Sở (qua Thanh tra Sở) trước ngày 15/11/2022.  

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Văn phòng Sở củng cố chuyên 

mục giới thiệu, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật mới, đăng tải các văn 

bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng của 

Trung ương, của tỉnh trên bản tin “Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên” và 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở.  

3. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối với với các phòng theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

trong Báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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