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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2014 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được; tiếp tục tổ chức thực hiện sâu 

rộng, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu 

của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

2. Yêu cầu 

1.1. Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, 

có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm. 

1.2. Các hoạt động triển khai Đề án bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có 

chất lượng và hiệu quả. 

1.3. Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch 

khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả. 

1.4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực 

hiện Đề án. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung 

1.1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổ 

chức thực hiện Đề án, hướng dẫn hoạt động chỉ đạo điểm năm 2014. 

1.2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2014; 

1.3. Xây dựng Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2014; 
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1.4. Tổ chức các cuộc họp (phân công công việc, triển khai Đề án, đánh giá 

các hoạt động, góp ý...) và kiểm tra việc thực hiện Đề án; 

1.5. Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án; 

1.6. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014. 

2. Hoạt động thực hiện nội dung của Đề án 

2.1. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 

a) Nội dung: 

- Báo cáo tổng kết cuộc thi trên toàn quốc. 

- Giới thiệu hình ảnh tổng hợp các tiểu phẩm tham dự cuộc thi. 

-  Phát biểu, trao đổi của đại diện một số tập thể có tiểu phẩm tham dự cuộc thi. 

- Công bố và trao giải thưởng cho các tiểu phẩm đạt giải cuộc thi; tặng Bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong cuộc thi. 

b) Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Cuối tháng 4/2014. 

- Địa điểm: tại Thành phố Hà Nội. 

c) Thành phần tham dự:  

Đại diện Lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương; đại diện các Bộ, 

ngành, địa phương tham gia dự thi và các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. 

2.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địa 

phương 

a) In, phát hành 02 cuốn sách “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng”, “Giới thiệu Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và kinh 

nghiệm phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới” (nội dung đã biên 

soạn trong năm 2013). 

b) In nối bản đĩa DVD các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đạt giải năm 2013, tiếp tục hỗ trợ 

cho các địa phương phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
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chống tham nhũng của các đội thông tin lưu động, đài phát thanh – truyền hình các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Biên soạn, phát hành các tài liệu sau: 

- Cuốn sách: “Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

- Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở;  

- 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (hỗ trợ 

cho các điểm chỉ đạo của Đề án). 

2.3. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại 05 tỉnh, 

thành phố  

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc xây dựng mô hình chỉ đạo điểm năm 

2013, dựa vào kết quả khảo sát, lựa chọn 10 điểm thuộc 05 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đại diện các vùng, miền để tổ chức mô hình điểm (mỗi địa 

phương xây dựng 02 mô hình điểm: tại 01 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết 

công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và tại 01 đơn vị cấp xã). 

Nội dung hoạt động: 

a) Hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình điểm. 

b) Xây dựng mô hình điểm tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc 

của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật và việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; 

+ Xây dựng pa-nô, áp-phích về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan, 

tổ chức; 

+ Duy trì thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức 

thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và 

email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời phản 

ánh, kiến nghị của người dân. 

c) Xây dựng mô hình điểm tại xã, phường, thị trấn: 

+ Xây dựng pa-nô, áp-phích hoặc các chương trình phát thanh trên đài truyền 

thanh cơ sở về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã (dưới hình thức hỏi – 

đáp pháp luật, câu chuyện truyền thanh); 



 4

+ Tổ chức các buổi thông tin lưu động tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng (thông qua các hình thức như: biểu diễn văn nghệ, diễn hoặc 

chiếu các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tổ chức 

các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa). 

2.4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho các đối tượng của Đề án 

a) Các lớp tập huấn, bồi dưỡng bao gồm: 

- 01 lớp cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật làm công tác pháp 

chế và thanh tra tại các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ, công chức, viên 

chức Bộ Tư pháp; 

- 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là 

đại diện của Sở Tư pháp và một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ban điều hành Đề án hỗ trợ 03 Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

b) Nội dung tập huấn: 

Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công 

ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; thông tin tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí...  

2.5. Xây dựng, thực hiện các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài 

tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã 

hội…). 

b) Xây dựng các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ 

Tư pháp (thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, kinh nghiệm nước ngoài về phòng, chống tham 

nhũng, giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi – đáp pháp luật…).  
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2.6. Tổ chức phát động cuộc thi  báo chí về “Thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng” (gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) 

a) Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi. 

b) Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi. 

c) Xây dựng Thể lệ cuộc thi và phát động cuộc thi trên toàn quốc. 

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo 
chí phù hợp với thể lệ cuộc thi. 

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm mới được đăng tải trên các phương tiện thông 

tin đại chúng tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (năm phát động Cuộc thi) đến ngày 

30 tháng 5 năm 2015 (năm tổng kết cuộc thi).  

Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách, xác nhận gửi 

bài dự thi (mỗi cơ quan báo chí không quá 10 tác phẩm báo chí dự thi).  

Thời gian tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 6 của năm 

2015 (tính theo dấu bưu điện).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các đơn vị chức 

năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.  

2. Các cơ quan tham gia thực hiện các hoạt động chung của Đề án ở Trung 

ương có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch. 

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật lập dự toán 

kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2014 gửi Văn phòng Bộ thẩm định để triển 

khai các hoạt động. Căn cứ vào nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch, 

Bộ Tư pháp phân bổ kinh phí cho các cơ quan tham gia thực hiện Đề án. Các cơ 

quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án có trách nhiệm sử dụng, quyết toán phần 

kinh phí được giao với Bộ Tư pháp sau khi thực hiện xong công việc theo quy định 

pháp luật về tài chính. 

 
 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 4061 
TRƯỞNG BAN 

 
(Đã ký) 

 
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thúy Hiền 



PHỤ LỤC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 4061 NĂM 2014 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 863/KH-ĐA 4061 ngày 25 tháng 3  năm 2014 của Bộ Tư pháp) 

 
 

Stt Nội dung công việc Cơ quan chủ trì   Cơ quan phối hợp  Tiến độ thực 

hiện 

I Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung Bộ Tư pháp   

1 Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 

2013 

  Tháng 2-3 

2 Xây dựng văn bản hướng dẫn các bộ, 

ngành, địa phương thực hiện Đề án; hướng 

dẫn chỉ đạo điểm Đề án 

  Tháng 3 

3 Tổ chức cuộc họp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan triển khai thực hiện Đề án 

  Tháng 3 

4 Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán 

kinh phí thực hiện Đề án 

  Cả năm 

5 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 

năm 2014 

  Tháng 12 

II Hoạt động thực hiện nội dung của Đề án    

1 Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 

“Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng” 

Bộ Tư pháp Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Đài 

Truyền hình Việt Nam 

Tháng 4 

2 Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
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pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở 

các Bộ, ngành, địa phương 

2.1 In, phát hành tài liệu:   Tháng 5  

 (1) In, phát hành 02 cuốn sách “Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, 

“Giới thiệu Công ước của Liên hiệp quốc 

về chống tham nhũng và kinh nghiệm 

phòng, chống tham nhũng của một số nước 

trên thế giới”  

Bộ Tư pháp chủ trì in, 

phát hành 

Thanh tra Chính phủ biên 

soạn 

 

 (2) In nối bản đĩa DVD các tác phẩm đạt 

giải tại cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 

Bộ Tư pháp   

2.2 Tổ chức biên soạn và phát hành các tài 

liệu sau: 

  Tháng 5 - 9 

 (1) Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí  

Bộ Tài chính Bộ Tư pháp  

 (3) Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

Bộ Tư pháp   

 (4) 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng (hỗ trợ cho các 

điểm chỉ đạo của Đề án) 

Bộ Tư pháp   
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3 Xây dựng 10 mô hình điểm tuyên truyền 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Sở Tư pháp 05 tỉnh, 

thành phố chỉ đạo điểm  

 

Bộ Tư pháp   

3.1 Xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng mô 

hình điểm tại các địa phương 

  Tháng 3 

3.2 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

tại 10 điểm chỉ đạo tại 05 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và theo dõi, hướng 

dẫn các hoạt động chỉ đạo điểm 

  Tháng 6 - 10 

4 Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

cho các đối tượng của Đề án 

   

4.1 Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội 

ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật làm 

công tác pháp chế và thanh tra tại các Bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ, công 

chức, viên chức Bộ Tư pháp 

Bộ Tư pháp Thanh tra Chính phủ Tháng 7 

4.2 Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 

báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là đại diện 

của Sở Tư pháp và một số Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh 

Bộ Tư pháp Thanh tra Chính phủ Tháng 8 - 9 
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4.3 Hỗ trợ 03 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương 

tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn 

điểm cho các đối tượng của Đề án theo dõi 

việc tổ chức các lớp tập huấn 

Các Bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương làm điểm 

Bộ Tư pháp  Tháng 6 - 11 

5 Tổ chức phát động cuộc thi về đề tài 

“Thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng” trên báo chí  

 

Bộ Tư pháp Trung ương Hội Nhà báo 

Việt Nam, Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Ban Nội chính 

Trung ương, Thanh tra Chính 

phủ, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam, UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

 

5.1 Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp 

việc Ban Tổ chức cuộc thi 

  Tháng 4-5 

5.2 Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi   Tháng 5-7 

5.3 Tổ chức phát động cuộc thi   Tháng 7 

6 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

  Tháng 6 - 12 
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6.1 Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên 

trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, 

phổ biến trên báo, đài bao gồm: 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp 

luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội. 

Các cơ quan báo, đài Bộ Tư pháp   

6.2 Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử 

Bộ Tư pháp (thông tin về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, thực hiện hỏi đáp pháp luật, 

giới thiệu văn bản pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng…) 

Bộ Tư pháp   

 
 

 


