
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-TH        Thuận Nam, ngày      tháng  12 năm  2020 

V/v báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019-2021” 

 

 

 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

 

Tiếp nhận Văn bản số 677/TTT-GSKT ngày 15/12/2020 của Thanh tra tỉnh 

về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

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

Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 

a) Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Ủy ban 

nhân dân huyện chú trọng quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa tham nhũng được tăng cường 

giám sát, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống 

tham nhũng được nâng cao. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ 

trương, nghị quyết, chỉ thị về phòng chống tham nhũng. 

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

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

2019-2021” trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi 

sinh hoạt cơ quan và Chi bộ hàng tháng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

của huyện, trên Cổng thông tin điện tử của huyện, lồng ghép vào các Hội nghị 

được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Nội dung tuyên truyền chủ yếu 

là các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng. Thông qua đó đã  nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

xã và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

b) Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề 

án: 

Thực hiện các văn bản của tỉnh như: Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 

26/9/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021, Văn bản số 1120/UBND-TCNNC ngày 06/4/2020 



2 

 

về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã 

ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 14/4/2020 về tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; Kế 

hoạch số 95/KH-UBND ngày 22/4/2020 về công tác PCTN năm 2020. Các kế 

hoạch thực hiện Đề án được triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và thực 

hiện có hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, 

đơn vị trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần tăng cường 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn 

huyện. 

2. Kết quả thực hiện: 

- Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-

UBND ngày 13/02/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa 

bàn huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện lồng ghép trong các hội nghị, 

cuộc họp; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh tiếp tục xây 

dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác cải cách hành chính, phát trên hệ 

thống truyền thanh của huyện, xã; thông báo công khai quy trình, thành phần hồ 

sơ của thủ tục hành chính để người dân nắm được và thực hiện đúng theo quy 

định. Trang Thông tin điện tử huyện tiếp tục đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn 

bản chỉ đạo, điều hành, lịch công tác của UBND huyện; cập nhật các thông tin, 

thủ tục hành chính mới cho người dân và doanh nghiệp được biết, thực hiện 

dịch vụ. Trong năm hơn 350 tin, bài được đăng trên Trang Thông tin điện tử 

huyện. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 theo Kế 

hoạch số 180/KH-UBND ngày 16/9/2020; qua đó đã phổ biến Nghị định xử 

phạt vi phạm hành chính và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp với 

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai 

văn bản pháp luật cho các đối tượng cán bộ, công chức lãnh đạo các phòng, ban 

chuyên môn và UBND các xã, với 60 người tham dự Hội nghị.  

- Ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/02/2020 về Phát động thi 

đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, thi đua thực hiện có hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Trong năm, UBND huyện phối hợp với 

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải 

cơ sở năm 2020 với 146 người là hòa giải viên cơ sở. 

- Tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020, tại buổi tọa đàm 

UBND huyện đã khen thưởng cho 08 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 

2020. Thực hiên nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; góp phần 

tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của công 

chức, viên chức và Nhân dân.  

- Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính 

phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 



3 

 

quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

ngày 07/10/ 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP đối với UBND xã, thị trấn; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập. Hiện nay, có 11 cơ quan hành chính, 01 đơn vị sự nghiệp, 27 

trường học trên địa bàn đã được giao kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

 Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực huyện ủy nên việc thực hiện 

triển khai Đề án được tiến hành một cách nghiêm túc, thống nhất đồng bộ, 

thường xuyên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về phòng chống 

tham nhũng. Thông qua việc thực hiện Đề án nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, đưa công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đi vào nề 

nếp, góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả về công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng tạo được niềm tin của Nhân dân, ổn định tình hình chính trị 

và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

b) Hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng chống tham nhũng được triển 

khai nhưng chưa thật sự hấp dẫn, nhiều nơi thực hiện chưa thường xuyên; việc 

tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống 

tham nhũng còn hạn chế. 

- Trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác phòng, 

chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi đến từng cơ quan, đơn vị nội dung 

Đề án. 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; không ngừng quan tâm đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao 

về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN. 

- Đề cao vai trò, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện phân công, phân cấp rõ 

ràng và quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi 

cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực để chủ động phòng 

ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy 

cảm, có nguy cơ tham nhũng cao; trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện 

nhiệm vụ PCTN; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham 

nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình quản lý./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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