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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật
về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
giai đoạn 2022-2025
Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021
– 2025; Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-SYT ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 20222025.
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm
pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai
đoạn 2022-2025, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức và Nhân dân;
góp phần đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực
quản lý Nhà nước.
Thực hiện tuyên truyền hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu
quả của thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trên
địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với
đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời
phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội theo giai đoạn và hàng năm đề ra; triển khai gắn với việc thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ nội dung công
việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm
kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
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Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đa dạng, linh
hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm có trọng tâm, trọng
điểm, thiết thực.
Kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch
khác đang được thực hiện tại các sở, ban, ngành để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
các nguồn lực.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Thanh tra Sở Y tế, Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện lồng ghép
tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua các đợt tuyên truyền trực tiếp từ
tỉnh đến cơ sở; đăng tải các tài liệu, tin bài, ấn phẩm trên Cổng Thông tin điện tử
phổ biến, giáo dục pháp luật, trên mạng xã hội facebook, zalo, youtube, trang
fanpage và các mạng xã hội khác...
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2. Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức
thông tin, truyền thông các nội dung trên các phương tiện thông tin, truyền thông
như: Chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; các văn bản: 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
130/2020/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 Luật Khiếu nại;
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số
188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một
số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; 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...
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
3. Thanh tra Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức, tham gia các lớp đào tạo,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham
nhũng.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4. Trường Trung cấp Y tế có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách,
đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với sinh viên, học
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viên.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
5. Thanh tra Sở Y tế xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng
09/12.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Thanh tra Sở Y tế chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc theo
chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện qua
Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp (lồng ghép với báo cáo công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, hàng năm).
Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;

GIÁM ĐỐC

- Các phòng chức năng Sở (t/h);
- Các đơn vị trực thuộc (t/h);
- Cổng thông tin điện tử ;
- Lưu: VT, TTra.

Bùi Thu Hằng

