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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng năm 2021
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (sau đây gọi tắt là Bộ VHTTDL) xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm
2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục triển khai Đề án nhằm đạt được những mục đích đề ra trong Kế
hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ VHTTDL (ban hành kèm theo Quyết
định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019). Tạo sự chuyển biến căn bản
trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống
tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải
được triển khai thường xuyên, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.
Các cơ quan, đơn vị phải có sự phối hợp thường xuyên, bám sát các yêu
cầu đề ra trong Kế hoạch thực hiện của Bộ VHTTDL giai đoạn 2019-2021.
II. MỤC TIÊU
Hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 20192021 của Bộ VHTTDL:
- Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.
- 100% cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL đưa nội dung phòng, chống tham
nhũng vào giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của
Thủ tướng Chính phủ.
- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL trong thực thi công vụ, nhận thức rõ
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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 cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động với người dân, củng cố vững chắc đạo
đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN
Triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực
hiện của Bộ giai đoạn 2019-2021.
2. Các nhiệm vụ chung
Toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai một cách
đồng bộ, có chọn lọc ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết theo nội dung Kế hoạch thực
hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ và Đề án của Thủ tướng Chính phủ.
Các cơ quan, đơn vị đã được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch thực
hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện của đơn vị mình, báo cáo Thứ trưởng phụ trách để triển khai trong năm 2021
và đưa vào kế hoạch công tác năm 2021 để thực hiện.
3. Các nhiệm vụ cụ thể
3.1. Thanh tra Bộ
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:
- Chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đồng thời lồng ghép trong hoạt động
chuyên môn thường xuyên, hoạt động kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
3.2. Vụ Pháp chế
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:
- Tham mưu tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL
tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ
đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính
trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
VHTTDL. Thực hiện các nội dung tuyên truyền có chủ đề về PCTN, minh bạch
và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật.
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- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN
vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam
(ngày 09 tháng 11).
- Tổ chức tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp
luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp (nếu có).
3.3. Vụ Tổ chức cán bộ
Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện
lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương
trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội
vụ (nếu có).
3.4. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Triển khai và tiếp tục hướng dẫn địa phương trong việc tổ chức các hoạt
động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm
chính.
3.5. Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật Biểu diễn
Tổ chức các cuộc liên hoan hoặc thi phim, thi nghệ thuật sân khấu chuyên
nghiệp toàn quốc, các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản
sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.
3.6. Vụ Đào tạo
Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN
vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL.
3.7. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ
Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, triển khai dạy và học
pháp luật trong các nhà trường đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị
số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3.8. Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử
và các báo, tạp chí, website của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
Tăng cường triển khai các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài,
tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo
đức liêm chính.
3.9. Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ
Tiếp tục phát động, tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Công đoàn,
Đoàn thanh niên trực thuộc tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt
chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực
hiện trong Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (trước
ngày 10 tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Thanh tra Bộ để tổng
hợp báo cáo Bộ trưởng.
2. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển
khai thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận:

- Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTr .TG (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

