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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”  
năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án), Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn xây dựng 
kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

về phòng, chống tham nhũng (PCTN); tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 
thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật xây dựng lối sống liêm chính 
và tuân thủ pháp luật về PCTN trong công chức, viên chức và lao động hợp 
đồng toàn Ngành; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ chính 
trị của ngành và phạm vi quản lý của BHXH tỉnh.

2. Yêu cầu
- 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 PCTN.

- Bám sát Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; tập trung 
vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo 
dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của CBCC, VC và LĐHĐ.

- Kế thừa và nhân rộng các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; 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 PCTN nói riêng.

II. NỘI DUNG
1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến
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Tiếp tục tập trung tuyên truyền các nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-
UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.
- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN 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 PCTN; 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 PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về PCTN.

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.
- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 

Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.
- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.
- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

công dân trong PCTN.
- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.
- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ 

đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính. 
2. Tiến độ thực hiện
Đến hết năm 2021 thực hiện các nhiệm vụ sau:
- 100% công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn Ngành được tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.
- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của công chức, viên chức trong 

thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm 
pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây 
dựng mối quan hệ lành mạnh giữa công chức, viên chức với người dân, củng cố 
vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của công chức, viên chức trong Ngành.

3. Phạm vi và đối tượng
Kế hoạch này được triển khai ở các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh cho tất 

cả các công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn Ngành. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc 

BHXH các huyện có trách nhiệm: Căn cứ chương trình, kế hoạch tuyên truyền 
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công tác PCTN giai đoạn 2019-2021 năm 2021, chương trình, kế hoạch PCTN 
hàng năm, thường xuyên của BHXH tỉnh để cụ thể hóa trong việc chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện công tác PCTN gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn 
vị mình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, tùy theo điều 
kiện cụ thể tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại nói chuyện chuyên đề 
có nội dung, chủ đề về PCTN; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình 
trong hoạt động công vụ.

- Chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước Giám đốc BHXH tỉnh về 
công tác PCTN tại đơn vị mình phụ trách; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 
PCTN (qua phòng Tổ chức cán bộ) khi có yêu cầu.

2. Phòng Tổ chức cán bộ 
Tham mưu cho Ban Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện công tác tuyên 

truyền PCTN đối với CBCC, VC và LĐHĐ theo hướng dẫn của Thanh tra 
Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Xây dựng báo cáo kết 
quả thực hiện Đề án định kỳ theo yêu cầu của BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân 
dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c);
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;
- VP, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH huyện;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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