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Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 2020 (gọi tắt là 

Kế hoạch số 162/KH-UBND), để việc triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả theo 

đúng nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp yêu cầu các Phòng, đơn vị thuộc sở, Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND 

tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm 

chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong đội ngũ công chức, viên chức, người 

lao động tại cơ quan, đơn vị; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và 

công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2020, Sở Tư pháp lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

làm đơn vị để chỉ đạo điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

2. Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch số 

162/KH-UBND của UBND tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, tham mưu cho 

UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án có 

hiệu quả. Trong năm 2020, lựa chọn 01 đơn vị để chỉ đạo điểm tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

2.1. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về PCTN, gắn việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với việc tổ chức 

ký cam kết PCTN đối với cán bộ, công chức, thành viên Ban công tác mặt trận tại 

các thôn, bản, khu phố.  
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2.2. Tăng cường việc hướng dẫn thực hiện công khai các thủ tục hành chính, 

mức thu phí, lệ phí tại các trụ sở UBND cấp xã theo một chuẩn nhất định để cán 

bộ, công chức và nhân dân biết, chấp hành và giám sát thực hiện. 

2.3. Duy trì, nâng cao chất lượng hiểu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật. 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg và các văn bản liên quan trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, 

công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn; từ đó, nâng cao nhận thức chung, 

phát huy hiệu quả của Tủ sách pháp luật. 

2.4. Củng cố và thành lập mới các mô hình, Câu lạc bộ pháp luật. 

Phòng Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp 

thực hiện các việc sau: 

- Khảo sát, đánh giá tình hình về chất lượng hoạt động của các mô hình, các 

câu lạc bộ đã có từ trước đây; 

- Đề xuất thành lập mới và đưa vào hoạt động các mô hình có hiệu quả, như: 

Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ 

Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Tổ hòa giải tại các thôn, bản, 

khối phố, cụm dân cư.  

- Duy trì thường xuyên, hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ nêu trên. 

Kết quả triển khai thực hiện, được tổng hợp vào báo cáo công tác theo định 

kỳ và tổng kết theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai 

nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật theo số điện thoại: 02053.717.827) để phối 

hợp giải quyết./. 
 

 

  Nơi nhận:                                                        
- Như kính gửi; 

- Thanh Tra tỉnh;  

- Lưu VT, PBGDPL&TDTHPL. 
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