
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-TTr 

V/v tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham  nhũng  giai  

đoạn  2019-2021”. 

Ninh Thuận, ngày   tháng 6 năm 2020 

  

     Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1120/UBND-TCDNC ngày 06/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch cụ thể của đơn vị đã ban 

hành; đảm bảo bảo đúng thời gian mục tiêu Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019. 

2. Lựa chọn bộ phận điểm để tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, viên chức và người lao động đảm bảo mục tiêu đề ra. Chú trọng công 

tác xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người nghiên cứu và 

tìm hiểu pháp luật về PCTN. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN có trọng tâm, trọng điểm 

phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; chú trọng đối tượng đặc 

thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.  

4. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục Và Đào tạo (qua Thanh 

tra Sở) để tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh. 

5. Thanh tra Sở phối hợp các phòng chức năng của Sở: Theo dõi kiểm tra đôn 

đốc quá trình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện pháp luật PCTN; tham mưu Giám đốc Sở kết luận xử lý hoặc 

chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi tham 

nhũng; giao Thanh tra tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN theo đúng thời gian quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
     - Như trên;  
 - UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 
- Các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT, T.Tra 
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