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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số 65/KH-STTTT Đắk Nông, ngày  16  tháng 10 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 456/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019 của 

UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”  

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

a) Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền,  phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân phù hợp với điều kiện của tỉnh Đăk Nông 

nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các 

tầng lớp xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  nhận thức đầy 

đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp về phòng, chống tham nhũng là 

trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến 

khích tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực xã hội; đề cao trách nhiệm và từng 

bước hình thành thói quen 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. 

c) Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm 

chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào 

điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú trọng các hiện 

tượng, 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. 

d) Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường 

ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong 

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

nhũng. 

2. Yêu cầu: 

a) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh 
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về cơ sở; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong 

thực hiện. 

b) Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh 

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

đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng nói riêng. 

c) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học 

tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; 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; đưa công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào 

chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực trong công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Nội dung tuyên truyền  

a) Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, 

chống tham nhũng. 

b) Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

c) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham 

nhũng. 

d) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham 

nhũng. 

e) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi 

hành. Trọng tâm là quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng chống tham 

nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham 

nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về 

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

chống tham nhũng. 

f) Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam. 

g) Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 

Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng. 

h) Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

i) Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

công dân trong phòng, chống tham nhũng. 
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j) Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và 

đạo đức liêm chính. 

k) Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ 

đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

a) Tổ chức các hoạt động truyền thông như: hội nghị, hội thảo, đối thoại… 

về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của 

Nhà nước và xã hội.  

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh. 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, 

dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài); mạng 

xã hội, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông; 

hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2. Tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử các 

cơ quan, đơn vị. 

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng có liên quan. 

4. Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục. 

IV. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện báo chí, 

truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở. 

2. Truyền thông qua mạng xã hội, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, 

thiết bị thông tin - truyền thông. 

3. Xuất bản, phát hành, trưng bày các ấn phẩm bản tin, tài liệu không kinh 

doanh; in ấn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, pa nô, áp phích, khẩu hiện tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

4. Tăng cường biên tập, cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị. 

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội 

doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông về trách nhiệm phòng, chống 

tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội. 

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh. 
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V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Nhiệm vụ tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ năm 2019 đến năm 

2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua 

hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, 

thiết bị thông tin - truyền thông. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo, đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh 

nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông về trách nhiệm phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.  

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh. 

d) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, quảng bá chương trình, 

chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề 

phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát 

thanh, truyền hình địa phương; báo chí; cổng/trang thông tin điện tử; bảng tin 

công cộng và các trang mạng xã hội. 

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh (Báo Đắk Nông, 

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Nâm Nung, Đài Truyền thanh – 

Truyền hình các huyện, thị xã): 

a) Triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên 

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

2019 - 2021”  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng kịp thời, đủ nội dung, đúng định hướng.  

b) Xây dựng  nội dung chương trình, các chuyên trang, chuyên mục mang 

tính thời sự, chính trị, thường xuyên xây dựng nội dung, đăng, phát, cập nhật 

thông tin mới; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc cả về nhận thức và hành 

động trong hệ thống chính trị về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”  trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông.  

c) Công tác thông tin, tuyên truyền phải liên tục, sâu rộng, chú trọng hướng 

công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp 

nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ nét và hiệu ứng lan tỏa trong công tác phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

d) Dung lượng tuyên truyền phải phù hợp, nội dung có tính giáo dục cao, 

sinh động, hiệu quả. 
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3. Đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã  

a) Tăng cường cập nhật thông tin về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”  

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan, đơn vị. 

c)  Xuất bản, phát hành, trưng bày các ấn phẩm bản tin, tài liệu không kinh 

doanh; in ấn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, pa nô, áp phích, khẩu hiện tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, theo 

dõi, quản lý các hoạt động truyền thông về phòng, chống tham nhũng qua 

phương thức truyền thông mạng xã hội, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, 

thiết bị thông tin - truyền thông đối với các tổ chức, cá nhân trực thuộc. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã 

a) Chủ trì, chỉ đạo, định hướng và theo dõi công tác thông tin, tuyên truyền 

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

tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông qua hệ thống 

thông tin cơ sở và đài truyền thanh cấp xã tại địa phương. 

b) Tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, 

chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án 

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

đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực 

hiện thông tin, tuyên truyền có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp. 

 

Nơi nhận:     
-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

-  - Các Sở, ban, ngành; 

-  - UBND các huyện, thị xã; 

-  - Báo Đắk nông; 

-  - Đài PTTH tỉnh; 

-  - Tạp chí Nâm Nung; 

-  - Trung tâm VHTT&TT các huyện, thị xã (t/h); 

-  - Phòng VHTT các huyện, thị xã (t/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

              KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                

 


		2019-10-16T09:32:08+0700
	Việt Nam
	Phạm Đức Lộc<locpd.stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-16T09:49:11+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




