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BÁO CÁO
Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.
Thực hiện Công văn số 2142/TTCP-PC ngày 07/12/2020 của Thanh tra
Chính phủ về việc báo cáo triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” (sau đây viết tắt
là Đề án), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện
Đề án trong năm 2020 như sau:
I. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 16/8/2019 để
triển khai thực hiện Đề án; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/9/2019 về triển
khai thực hiện Đề án trong năm 2019 và năm 2020. Thực hiện Kế hoạch của
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã kịp thời ban
hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện Đề án. UBND tỉnh giao Thanh tra
tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
II. Kết quả thực hiện Đề án
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp,
như: tổ chức các hội nghị, lồng ghép tuyên truyền tại các lớp tập huấn, buổi
sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, các buổi họp thôn,
khối phố để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhiều đối tượng và Nhân dân
trên địa bàn.
Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã tổ chức 16 Hội nghị triển khai Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, với
sự tham gia của 5.317 đại biểu, cấp phát trên 1.800 cuốn tài liệu tuyên truyền
(Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị); trong đó Thanh
tra tỉnh chủ trì tổ chức 02 hội nghị cấp tỉnh (Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng
nghiệp vụ, kỹ năng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
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phòng, chống tham nhũng; công tác hòa giải tranh chấp đất đai và giải quyết
tranh chấp đất đai cho 3.160 đại biểu, tại hơn 200 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, với
sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo
UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, trưởng các thôn,
khối phố; cán bộ, công chức ngành Thanh tra và cán bộ làm công tác tiếp dân
của tỉnh, các huyện, thành phố và Hội nghị triển khai Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ); các sở, ngành, UBND cấp
huyện tổ chức được 14 hội nghị.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức 194 cuộc tuyên
truyền lồng ghép các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, với
15.151 người tham dự; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát trên sóng phát
thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử (langsontv.vn) 210 tin, bài tuyên truyền
về phòng, chống tham nhũng; Báo Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan trên địa
bàn tỉnh mở chuyên mục có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng,
như: phối hợp với Công an tỉnh mở chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” với 02
chuyên mục/tháng; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở chuyên mục
“Quốc phòng toàn dân” 02 chuyên mục/tháng, phối hợp với Sở Tư pháp mở
chuyên mục “Thông tin pháp luật” số lượng 04 chuyên mục/tháng.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng
vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề theo
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2019
- 2020, đã tổ chức khảo sát việc dạy và học có tích hợp nội dung phòng, chống
tham nhũng với nội dung trọng tâm về giáo dục đạo đức liêm chính đối với
100% giáo viên dạy môm Giáo dục công dân (53/53) và học sinh
(22.754/22.754); đánh giá 78 tiết dạy môn Giáo dục công dân có tích hợp nội
dung phòng, chống tham nhũng (khối lớp 10, lớp 11, lớp 12), qua đánh giá
100% các tiết dạy đạt khá và giỏi; thực hiện 50 buổi hoạt động ngoại khóa có
tích hợp nội dung về phòng chống tham nhũng (tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt lớp có nội dung
về phòng, chống tham nhũng, “Ngày pháp luật”). Các trường chuyên nghiệp tổ
chức các hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, như:
Tuần lễ sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên; tìm hiểu về công tác phòng,
chống tham nhũng, trao đổi về phương pháp giảng dạy Luật Phòng, chống tham
nhũng, với 39.669 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia.
Việc lựa chọn mô hình tuyên truyền điểm tiếp tục được các sở, ban,
ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong năm
2020 có 08 đơn vị trực thuộc đã được lựa chọn xây dựng mô hình tuyên truyền
điểm về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng,
với 1.249 người trong cơ quan, đơn vị tham dự.
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III. Đánh giá chung
UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc
các nội dung Đề án; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã chủ
động bố trí kinh phí, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ,
thống nhất, với các hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ
quan, đơn vị, địa phương. Việc triển khai thực hiện Đề án đã góp phần tích cực
nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của công dân
trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án, UBND tỉnh tập trung
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiế p tu ̣c chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Quyết định
số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án
“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai
đoạn 2019 - 2021” và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND
tin̉ h; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hội thảo, tọa
đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về công khai, minh
bạch, phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của tỉnh.
2. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong thực hiện Đề án; kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc và
chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung
kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện Đề án.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; kịp thời tổ chức sơ kết,
tổng kết việc thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.
(Gửi kèm Báo cáo Biểu tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án)
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thanh tra Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- C, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: THNC, BTCD, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).
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