
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /KH-UBND         Ninh Thuận,  ngày       tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân,   

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022                 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTCP ngày 24/12/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của ngành thanh tra và nhân dân; góp phần 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thanh tra. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương. 

3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  phải phù hợp với 

đường lối, chính sách của Đảng; tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước; 

có nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. 

4. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  phải phù hợp với 

các nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

1. Trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, 

ngành, địa phương trong năm 2022 được xác định như sau: 

a) Các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ về công tác thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; các văn 

bản Luật mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước Thanh tra Chính phủ 

như: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật Tố cáo năm 2018; 

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
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Luật Khiếu nại; các Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình 

nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

b) Tuyên truyền các sự kiện liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện 

các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành thanh tra; các sự 

kiện liên quan đến thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; các 

sự kiện về hợp tác quốc tế của Việt Nam và của ngành Thanh tra trong công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi Thanh tra 

Chính phủ yêu cầu. 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thanh tra (sửa đổi) và 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thanh tra khi có hiệu lực thi hành. Kết quả tổng kết thực hiện Quyết định 

số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 

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

đoạn 2019 – 2021. 

d) Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022 và 

ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09/12/2022. Các kết quả nghiên cứu, 

khảo sát liên quan đến việc xây dựng và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Căn cứ vào nội dung, đối tượng và điều kiện đảm bảo của các Sở, ngành, 

địa phương; các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có thể áp 

dụng gồm: 

a) Thông qua các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin 

điện tử của các Sở, ban, ngành, địa phương và các phương tiện thông tin đại 

chúng khác. 

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, diễn đàn nhằm phổ biến, quán triệt 

chính sách, pháp luật hoặc hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm áp dụng pháp luật 

trong hoạt động về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

c) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng. 

d) Thông qua thực tiễn hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn, giải thích pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. 

đ) Chia sẽ kinh nghiệm, tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tôn vinh người tốt việc tốt 

trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
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e) Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo nhu cầu 

của các Sở, ngành, địa phương. 

f) Các hình thức khác phù hợp với nội dung, đối tượng tuyên truyền và 

điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Nhiệm vụ chung:  

a) Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành; Thanh tra các huyện, thành 

phố là cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cùng cấp tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các nội dung và hướng dẫn 

tại khoản 1, khoản 2 Mục II của Kế hoạch này phù hợp với nhiệm vụ chính trị 

và điều kiện thực tiễn của các Sở, ngành, địa phương. 

b) Trên cơ sở nội dung, hướng dẫn của Kế hoạch này, các Sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện về 

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 30/11/2022 để tổng 

hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

a) Thanh tra tỉnh chủ trì: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các sở, ngành; thanh tra các huyện, thành 

phố tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật các văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phổ biến kinh nghiệm, giải thích pháp luật 

thông qua thực tiễn hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 

các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức 

ngành thanh tra theo đề nghị của các Sở, ngành, địa phương. 

- Tổ chức cấp phát các cuốn sách, ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi được Thanh tra Chính phủ 

cấp phát tài liệu. 

b) Sở Tư pháp chủ trì: 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 

(ngày 09/11/2022), treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm/Hội nghị 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật. 

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng. 



 4 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy 

tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013 - 2014.  

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nội 

dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các cơ 

sở giáo dục, đào tạo. 

 d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì: 

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, 

chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng và 

xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 

2022 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực 

hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo 

thực hiện theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TCDNC. NTTT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Trần Quốc Nam 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-10-ct-ttg-nam-2013-dua-noi-dung-phong-chong-tham-nhung-vao-giang-day-193866.aspx
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