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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
~ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -  2021”

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành thi hành Luật phổ biến, 
giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quỵết định số 861/QĐ-TTg ngàỵ 11/7/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Tuyên tmyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng giai đoạn 2019 -  2021”;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Giám đốc Trung tâm Nghiên cửu 
và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và 
Công nghệ thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -  2021”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^2-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vãn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTra, TTTT.

KT. B ộ  TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THựC HIỆN 
ĐÈ ÁN “TUYÊN TRỦYÈN, PHỔ ‘b i ế n , g iá o  d ụ c  p h á p  LUẬTVÈ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 -  2021”
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ §ế%ữưQĐ-BKHCN ngậy Ì3 tháng A i năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng giai đoạn 2019 -  2021” (sau đây gọi chung là Đe án), Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích•

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN), tạo sự chuyển biến tích 
cực trong nhận thức và ý thức chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về PCTN, gắn với giáo dục đạo đức, lối sổng liêm chính trong hoạt động 
công vụ của công chức, viên chức và người lao động nhằm tổ chức triển khai thực 
hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp 
được quy định trong hệ thống các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 
PCTN tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ để phân công 
trách nhiệm cụ thể; đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -  2021.

2. Yêu cầu
2.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ Ban cán sự đảng Bộ, Đảng 
ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các 
cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ; đề cao trách nhiệm và từng 
bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật 
về PCTN của công chức, viên chức và người lao động.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có 
trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, 
phù hợp với các đôi tượng; và phải được tiên hành thường xuyên, liên tục, đông 
bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và đồng thuận cao trong việc tuân thủ pháp 
luật về PCTN.



2.3. Kế thừa và phát huy kết quả tốt, mô hình hay, kinh nghiệm trong tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa 
Ke hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về PCTN nói riêng.

2.4. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vói 
công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp 
và các cơ quan, tổ chức theo quy định.

n . MỤC TIÊU c ụ  THỂ
- Đốn hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ có nội dung pháp luật về PCTN, 
đạo đức liêm chính.

- Hằng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, 
bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- Hằng năm, 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực thi công vụ, 
nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo 
đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành 
mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của 
cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

III. NỘI DUNG KÉ HOẠCH
Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm:
1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.
2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.
4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.
5. Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là 

các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài 
nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, 
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm 
pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.
7. Công ước Liên Họp quốc về PCTN; họp tác quốc tế của Việt Nam trong 

PCTN; kinh nghiệm quốc té về PCTN.
8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.
9. Quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động và công 

dân trong PCTN.
10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.
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11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có 
chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

IV. ' CÁC NHIỆM VỤ CHUNG
Từ nay đến hết năm 2021, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm 
thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện thường 
xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh 
cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng 
Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, báo, tạp chí;

2. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên tmyền 
viên pháp luật về PCTN. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về 
PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt của cơ quan, đơn vị;

3. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
trong hoạt động chuyên môn, nhất là công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành 
chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý vi phạm hành chính;

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức 
liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất là đợt tổ chức chào 
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành lập ngành;

5. Hàng năm, mời báo cáo viên của bộ, ngành có các đơn vị chuyên trách 
về chống tham nhũng để tồ chức hội nghị phổ biển chuyên đề về công tác PCTN 
tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THẺ
1. Thanh tra Bộ
- Phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ 

để kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính, 
phù hợp với quan diêm, mục tiêu của Đê án.

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác về PCTN; phối hợp với 
các đơn vị thuộc Bộ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2. Vụ Pháp chế
- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ và các hoạt 
động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng, Ngày Pháp 
luật Việt Nam.

- Chủ trì, phối họp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ tổ chức hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm về PCTN và đạo đức liêm chính
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cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động, gắn với Kế hoạch phổ biển, 
giáo dục pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi pháp luật về PCTN 

theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Năm 2020.
3. Tổng cục và đơn vị tương đương
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà 

nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Tiêu chí lựa chọn: xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn 
quản lý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng hoặc tiêu cực, tham nhũng diễn biến 
phức tạp.

Nội dung thực hiện:
- Thí điểm xây dựng mô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải 

quyết các công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể 
như tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật PCTN trong công chức, 
viên chức và người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị; hỗ trợ tài liệu pháp luật 
về PCTN cho công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; thực 
hiện niêm yết công khai cấc thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc; tổ chức đường 
dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của người 
dân và doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.
4. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công 

nghệ, Cổng/Trang Thông tin điện tử, tạp chí, các cơ quan báo chí thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ

Chủ động xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài có 
chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính; nêu gương điển hình trong và ngoài Ngành 
Khoa học và Công nghệ trong công tác PCTN.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN 
cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.
5. Đề nghị Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ
Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên trực thuộc tổ chức các phòng trào, cuộc vận động, các đợt sinh 
hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức niêm chính.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Mục V của Kế hoạch, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

4



- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch của Bộ phù 
hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Chủ động rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kê hoạch;

- Báo cáo Bộ trưởng tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 
quý, 06 tháng, 09 tháng và năm (trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN) hoặc 
đột xuất khi có yêu cầu; đồng thời, gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm triển khai các nhiệm 
vụ tại Ke hoạch này theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp 
luật có liên quan; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và bố trí bảo đảm kinh 
phí thực hiện Đề án.

3. Thanh tra Bộ chủ trì, phối họp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vưóng mắc phát sinh, các đơn 
vị phản ánh về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp./.v^

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc
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