
Trn Van Tuân 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA RIA - VUNG TAU Dc Ip — Ti1 do — Hinh phüc 

S: 57 /QD-UBND BàRja-Vz2ngTàu, ngv  06  tháng näm 2020 

QUYET DINH 
Ban hành Kê hoich tuyên truyn, ph1 bin, giáo disc pháp 1ut ye thanh tra, 

giãi quyêt khiu ni, to cáo và phông, chng tham nhüng nãm 2020 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 

Can ci.' Lut T chz'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 

Can th Luát Phá biln, giáo dycpháp luçt ngày 20 tháng 6 nàm 2012, 

Can ci2' Nghj djnh sd28/2013/ND-GP ngày 04 tháng 4 nám 2013 cza C'hInh 
phi quy djnh clii tiét m$t so diêu và binpháp thi hành Luát PhO biên, giáo dycpháp 
ludt, 

Can ci'r Quye't djnh sd 705/QD-TTg ngày 25 tháng 5 nàm 2017 cza Thi tu'óng 
ChInh phi ye vic ban hành C'hu'o'ng trInh phO bién, giáo dyc pháp lut giai dogn 
2017- 2021, 

Can thyêu ccu cOng tác tuyên truyn, phó bién, giáo dyc pháp lut nàm 2020 
cza UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu và cza ngành Thanh tra; 

Theo d nghj cia Chánh Thanh tra Tinh tgi Van ban sO' 383/77'r-NV5 ngày 20 
tháng 3 nàm 2020. 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Kê hoch "Tuyên truyn, ph biln, 
giáo dyc pháp luçt ye thanh tra, giái quyêt khiêu ngi, tO cáo và phông, chOng tham 
nhüng nãm 2020 trén dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu ". 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan Tinh, Chánh Thanh tra Tinh, Giám 
dôc các sâ, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và 
các Co quan, to chüc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hánh Quyêt djnh 
nay.!. 

Nol n/ia,,: 
-Nhi.rDiu3; 
- Thanh tra ChInh phü (b/c); 
- TTr. Tinh ñy, Tfr. HDND Tinh (b/c); 
- Chü tjch, PCT UBND Tinh; 
- UBMTFQ VN Tinh, Ban NC TU; 
- Trung tam Cong báo và Tin h9c Tiiih; 
- Lu'u: VT, NC-KSTTHC.Nc5 
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A - VUNG TAU 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Ttr do — Hanh phüc 

KE HOACH 
Tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut ye thanh tra, giãi quyt khiu ni, 

t cáo và phông, chông tham nhüng nàm 2020 trên d!a  bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Thu 

(Kern theo Quylt djnh sd /QD-UBND ngày  O  tháng nárn 2020 
cia Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

I. MUC DICH - YEU CAU 

1. Myc dIch 

- Nâng cao nhn thirc va thirc ch.p hành pháp lutt lien quan den ngành 
Thanh tra cho can b, cong chüc, viên chirc và ngi.thi lao dng cüa ngành Thanh 
tra và Nhân dan. 

- Gop phn bão dam pháp ch; tang cixng k' ci1ng, k' lut trong các 1mb 
virc quãn 1 nhà nuâc cüa ngành Thanh tra trén dja bàn tinh. 

2. Yêu câu 

- Hoat dng tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1u.t (TTPBGDPL) phâi 
gàn vâi vic thrc hin chirc näng, nhim vii cüa ngành Thanh tra. 

- Hot dng TTPBGDPL phâi phü hçip véi ththng léji, chInh sách cUa Dãng; 
tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut; có ni dung thiêt thirc và có tr9ng tam, trçng 
diem. 

- Ni dung, hInh thirc TTPBGDPL phái da dng, linh hoat, sang tao, phü 
hap vâi ni dung và dôi tuçmg; báo dam thiêt thirc, hiu qua, tiêt kim. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

Trong tam TTPBGDPL cüa ngành Thanh tra nàm 2020 discyc xác djnh nhu 
sau: 

1. Thirc hin các chi do, hithng dn cüa Dàng, ChInh phü v cOng tác thanh 
tra, giài quyêt khiêu ni, to cáo, tiêp cOng dan và phông, chông tham nhüng. 

2. T6 chirc trin khai cácvän bàn pháp luQtt mOi ban hành thuc pham vi ngành 
thanh tra nhu: Lut Phông, chOng tharn nhüng, Lust To cáo và các van bàn huâng 
dan thi hành, Nghj djnh sira dOi, bô sung Nghj djnh so 75/201 2/ND-CP ngày 
03/10/20 12 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lutt Khiêu n.i. 

3. Trin khai thrc hin Quyt djnh s 861/QD-TTg ngày 1,1/7/20 19 cüa Thu 
tuàng ChInh phü ye vic thrc hin Dé an tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp 
1ut ye phông, chông tharn nhüng giai doan  2019-2021. 
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T chrc các hot dng hiiàng 1r11g ngày pháp 1u.t Vit Nam 09/11/2020 và 
ôc té phông, chông tham nhüng 09/12/2020. 

Các kt qua thirc hin pháp 1ut v thanh tra, giái quyt khiêu ni, t cáo, 
g dan và phông, chông tham nhQng. 

III. HINH THIC TUYEN TRUYEN 

Thy thuc ni dung, di tung và diu kin bão dam, các hInh thirc 
TTPBGDPL có the du'gc áp diing gôm: 

- Thông qua các tin, bài, chuyên trang, chuyên m1ic trên Cong thông tin din 
tir cüa Thanh tra ChInh phü, các bô, ngành, các do'n vi và các phixcing tin thông 
tin dti chiing khác. 

- T chüc các hi nghj, hi thào, t9a dam, din dan nhm ph bin, quail 
trit chinh sách, pháp 1ut hoc hu&ng dan, chia sé kinh nghim áp diing pháp 1ut 
trong hoat dông thanh tra, giâi quyêt khiêu nai,  to cáo, tiêp cong dan và phông, 
chông tham nhüng. 

- T chirc cac lap tp hu.n, bi diiOng pháp 1ut, nghip vii v thanh tra, giâi 
quyêt khiêu nai,  to cáo, tiêp cong dan và phông, chông tham nhQng. 

- Thông qua thirc tin hot dng thanh tra, giâi quyêt khieu nti, t cáo, tip 
cong dan và phông, chông tham nhüng dê tuyên truyén, phô biên, hrng dan, giâi 
thIch pháp lut cho can b, cOng chirc, ngithi lao dng và Nhân dan. 

- Chia sé kêt qua nghiên ciru, tng k& cong tác thanh tra, giài quy& khiu 
nai, to cao, tiêp cong dan và phông, chông tham nhüng; ton vinh ngithi tot, vic tot 
trong vic thirc hin pháp 1ut ye thanh tra, giài quyêt khiêu ni, tO cáo, tiêp cOng 
dan và phông chông tham nhüng. 

- T chüc trirc tuyn các hi nghj, hi thào, din dan, hi thi, hOi dáp tu vn 
nhàm phô biên c.p nht ni dung van bàn pháp lu.t. 

- Phát hành tài lieu v tuyên tmyn pháp 1ut, d tài nghiên cüu khoa hçc, 
các báo cáo tong két, báo cáo nghiên cüu, khão sat. 

- Trirc tip tuyên truyn, ph bin, quán trit pháp lut v thanh tra, khiu 
nai, to cáo, tiêp Cong dan và phông, chông tham nhQng theo nhu câu cüa các co 
quan, don vj. 

Ngoài ra các don vj có th chü dng hra ch9n sir diing các hInh thrc khác 
phü hqp vâi ni dung, dôi tung, 1irc liiçng tuyên truyên và diêu kin thijc tiên cüa 
don vi mInh. 

IV. TO CHUC THUC HIN 

1. Thanh tra tnh 

Tham muu cho UBND tinh m& các lap tuyen truyn, ph bin các van bàn 
pháp 1ut mai ban hành thuc phm vi quãn l nba nithc cüa ngành Thanh tra va 
các van bàn htthng dan thi hành cho các dOi tuqng có lien quan trên dja ban tinh; 
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kt qua tuyên truyn, phô biên giáo dic pháp 1ut theo K hoch nay, 
ND tinh theo quy djnh. 

ác s&, ban, ngành vã UBND cp huyn 

an cu1r vào nhUng ni dung trong K hoach nay và chu1rc näng quân 1 nhà 
nuâc cUa t1rng cci quan, don vj dê triên khai thirc hin; báo cáo kêt qua thrc hin 
theo Kê hoach nay ye UBND tinh (qua Thanh tra tinh tong hqp)./. 
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