
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THUẬN NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NC 

V/v tiếp tục thực hiện Đề 

án “tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-

2021” 

Thuận Nam, ngày       tháng  4  năm 2020 

 

 

                    Kính gửi:    

                                        - Các Phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

                                        - Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

                                        - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã.                                                                                                                                         

 

Thực hiện Công văn số 1120/UBND-TCDNC ngày 06/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

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

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung tuyên truyền theo 

Kế hoạch số 4071 /KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

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

đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đảm bảo đúng thời gian, mục 

tiêu Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 11/7/2019.  

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền của Trung ương và 

Thanh tra Chính phủ về pháp luật phòng, chống tham nhũng; đề nghị các cơ 

quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về nội 

dung, hình thức phù hợp với đối tượng tuyên truyền, chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị và đặc thù của địa phương. 

2. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã tiếp tục quan 

tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; lựa chọn đơn vị, bộ phận điểm để tổ 

chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, đảm bảo 

hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra. Trong đó chú trọng công tác xây đựng kế 

hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động để mọi người nghiên cứu và tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
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3. Giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thường 

xuyên tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Đề án; tăng cường công tác 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung Đề án theo kế hoạch, đảm bảo 

việc triển khai Đề án một cách đồng bộ, hiệu quả, có chiều sâu, sớm phát hiện 

và kịp thời tháo gở khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện. 

4. Giao Thanh tra huyện khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế 

hoạch số 4071 /KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 

- 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện gửi 

Thanh tra tỉnh trước ngày 15/4/2020. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên tập trung chỉ đạo, thực hiện 

nghiêm túc các nội dung văn bản này và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện) để tổng hợp theo quy định./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
XQ 

 

CHỦ TỊCH 

                  

 

 

 

 

Lê Huyền 
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