
   

 

 

 

    UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

    Số:   Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về  

phòng, chống tham nhũng trong năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 732/TTr-VP ngày 29/9/2020 của Thanh tra tỉnh về 

việc phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh 

khóa XI, Sở Tư pháp cung cấp thông tin tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật  về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

 1. Tình hình triển khai: 

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

298/KH-UBND ngày 05/02/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo 

đó, UBND đã chỉ đạo, định hướng cho các ngành, địa phương tổ chức phổ biến, 

quán triệt nội dung các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành, văn bản liên quan 

đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính 

sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.... Trong đó, chú 

trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung liên quan đến PCTN 

như: Luật PCTN; Luật Tố cáo; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN... 

Đồng thời, định kỳ hàng quý, Sở Tư pháp đều có các văn bản hướng dẫn việc xây 

dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung và hình thức 

phù hợp với từng đối tượng, trong đó có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

PCTN(1). 

2. Kết quả đạt được: 

 - Thực hiện Kế hoạch số 3092/KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021", Sở Tư pháp đã biên soạn 01 tập Tài 

liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN (phần II) gửi UBND thành phố Kon 

                                           
1 Công văn số 82/STP-PBGDPL ngày 10/02/2020 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý I/2020; Công văn số 301/STP-

PBGDPL ngày 06/4/2020 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý II/2020; Công văn số 671/STP-PBGDPL ngày 

09/7/2020 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý III/2020. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190302
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190289
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190289
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Tum theo quy định(2); biên soạn, phát hành 15.000 tờ gấp phổ biến, giáo dục pháp 

luật về Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành gửi các ngành, địa phương 

nghiên cứu, tìm hiểu. 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có lồng ghép 

các tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN được Sở Tư pháp triển khai đạt 

được một số kết quả như sau: 

 + Tổ chức 03 Hội nghị nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ 

sở cho hòa giải viên năm 2020 cho gần 300 hòa giải viên trên địa bàn các huyện 

Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H'Drai, trong đó, lồng ghép phổ biến các quy định của Luật 

PCTN; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN... cho đối tượng là hòa giải 

viên tham dự Hội nghị.  

+ Biên soạn, đăng tải Đề cương giới thiệu các văn bản luật mới trên Trang 

Thông tin điện tử của Sở Tư pháp để cung cấp cho các ngành, địa phương làm tài 

liệu tham khảo cũng như giúp người dân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện 

đúng, như: Luật PCTN, Luật Quản lý thuế năm 2019, Luật Thi hành án hình sự 

năm 2019.... Biên soạn, in ấn và cấp phát miễn phí 57.000 tờ gấp các loại, trong đó 

có nội dung của Luật PCTN; Luật Tố cáo năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017)... Đồng thời, cập nhật thường xuyên, kịp thời nội 

dung các văn bản pháp luật mới, các văn bản liên quan đến PCTN với hàng trăm 

tin, bài viết... trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, phát hành 05 số Bản 

tin phổ biến pháp luật (5.500 cuốn) và 03 số Tập san Tư pháp (2.100 cuốn) nhằm 

góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và giải đáp các nội dung liên quan đến pháp 

luật cho bạn đọc, góp phần hướng mọi người sống và làm việc theo pháp luật.  

Trên đây là báo cáo tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN trong năm 2020 của Sở Tư pháp. Kính gửi Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Sở (đ/b); 

- Lưu VT, TTr/STP-MXS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Thanh 
 

 

                                           
2 Công văn số 350/STP-PBGDPL ngày 15/4/2020 về việc cung cấp tài tiệu phổ biến pháp luật về PCTN (Phần II). 
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