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Về việc tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Yên Mô, ngày      tháng  4  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

   

 
 

 Thực hiện Văn bản số 489/UBND-VP7 ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc chọn huyện Yên Mô là mô hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; Công văn số 88/TTr-PCTN ngày 12/3/2020 của Thanh 

tra tỉnh về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về  phòng, 

chống tham nhũng.  

Ngày 02/4/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về 

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

2019-2021 trên địa bàn huyện Yên Mô. Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế 

hoạch số 32/KH-UBND ngày 02/4/2020, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao có trách nhiệm lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

hoạt động chuyên môn, nhất là các hoạt động cải cách và kiểm soát thủ tục hành 

chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động với những hình thức phù hợp. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn: Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2021 của địa phương mình 

để tổ chức, triển khai, thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những 

hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư. 

3. Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN của các phòng, ban, đoàn thể và 

UBND các xã, thị trấn. 

4. Đài Truyền thanh Phối hợp với Trang thông tin điện tử của huyện để viết 

đưa tin bài về việc triển khai, thực hiện pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm 
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chống lãng phí để tuyên truyền trên Đài truyền thanh và đưa lên trang thông tin 

điện tử của huyện. 

5. Giao Thanh tra huyện hướng dẫn, đôn đốc với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai, thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

theo quy định./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PBGDPL huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu:VT. 
            ĐTM-TTr (40) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Thái Sơn 
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