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Số 196-KH/TU  

 

KẾ HOẠCH 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện  

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là BCĐ tỉnh) về việc 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với 

từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát sự chỉ đạo, định hướng 

của cấp ủy; bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng Quy định của Đảng về chỉ 

đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát 

huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhệm nêu gương của người 

cán bộ, đảng viên. 

3. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện 

của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; 

nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, giữ vững 

kỷ luật, kỷ cương, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng 

đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

1.1. Tập trung tuyên truyền sâu sắc, nâng cao nhận thức và hành động thiết 

thực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng 



 2 

tâm là: Các Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, của đồng chí 

Tổng Bí thư tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của 

Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, 

quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực; Quy 

chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 28/6/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận và các chỉ thị, nghị quyết khác có liên quan. 

Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy phạm 

pháp luật mới ban hành với nhiều hình thức, đa dạng phong phú, sát hợp với từng 

đối tượng. 

1.2. Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tuyên 

truyền việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về 

tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trách nhiệm, vai trò nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.  

Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; kết quả phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thành phố, các cấp, ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng 

được dư luận xã hội quan tâm, nhằm góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với 

sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân 

điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt về 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả xấu; đấu tranh, phê 

phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của 

Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

1.3. Tuyên truyền kết quả phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản thất thoát về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương, tỉnh và thành phố. 
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1.4. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua các buổi Hội nghị, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; các buổi 

gặp mặt tiếp xúc cử tri để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và Nhân dân. 

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản các ấn 

phẩm tài liệu; tuyên truyền cổ động trực quan và tuyên truyền miệng (thông qua 

các hình thức trực quan sinh động như panô, áp phích, băng rôn, các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật…), đặc biệt tăng cường tuyên truyền qua các trang mạng xã hội 

facebook, zalo,… . Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực.  

1.5. Đối tượng tuyên truyền 

 - Cấp ủy viên các cấp; cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở. 

- Cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo các doanh nghiệp có yếu tố nhà 

nước, doanh nghiệp tư nhân; đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân. 

1.6. Ban Tuyên giáo Thành ủy 

- Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, định hướng đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chỉ đạo, định 

hướng thông tin tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý, 

giải quyết. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

các cấp; thẩm định, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác tuyên truyền và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan định hướng, cung 

cấp kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và những vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. 

- Phối hợp Văn phòng Thành ủy kịp thời cập nhật, bổ sung các văn bản, bài 

viết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chuyên mục về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên Trang Thông tin điện tử Thành ủy. Hướng 

dẫn Trung tâm Chính trị thành phố từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục 

liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực, xây dựng 
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chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, học viên…; lưu ý quan tâm 

đối với các lớp đối tượng đảng, đảng viên mới. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tổng hợp 

báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2. Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

2.1. Nội dung tài liệu quán triệt, phổ biến 

Các quy định mới của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định số 67-QĐ/TW, 

ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung 

công tác phòng, chống tiêu cực; Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 28/6/2022 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận và các chỉ 

thị, nghị quyết, văn bản khác có liên quan… 

2.2. Các Ban đảng, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các phòng, ban, 

ngành, Mặt trận, các đoàn thể thành phố 

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương 

xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tổ 

chức phổ biến, quán triệt, công tác tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực đến cấp ủy, cán bộ chủ chốt, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể và cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng cốt cán ở cơ sở.  

2.3. Văn phòng Thành ủy 

- Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình, kết quả phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực và những vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp được dư luận 

xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố và của Trung ương.   

- Phối hợp, hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về 

công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức cơ sở 

Đảng trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố. 

Thẩm định, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các phòng, ban, 

ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động xây dựng kế 

hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Hoàn 

thành trước ngày 15/02/2023. 

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn 

thành công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và tập huấn các văn bản chỉ thị, 

nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực và 

báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) để theo dõi, 

chỉ đạo trước ngày 15/3/2023. 

2. Giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở 

các ngành, các cấp; định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ kết quả về Ban Thường vụ 

Thành ủy, đồng thời tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, 

- Hội đồng nhân dân thành phố, 

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các Ban đảng Thành ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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