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Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

                    Hà Nội, ngày      tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến,  

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;  

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyêt truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; 

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Triển khai Quyết định số 861/QĐ-
TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết 
định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h); 

- Lưu VT, TTr, P1. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-101-qd-ttg-2019-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-2018-405486.aspx
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

                     

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học 
tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN); 
xây dựng lối sống đạo đức, liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động; đưa công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

- Triển khai kịp thời nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật 
PCTN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và 
từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong mọi hoạt 
động của Bộ; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp; hoàn 
thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu, 
nhiệm vụ Bộ đã đặt ra. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” phải được thực hiện thống nhất, đầy đủ 
trong các đơn vị trực thuộc Bộ; gắn việc triển khai thi hành Luật PCTN với việc 
triển khai các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có 
liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành Đề án 
“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 
đoạn 2019-2021” theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng 

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 01/2007/QH 12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định 
hướng dẫn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật PCTN. Các 
văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức 
thực hiện công tác PCTN; 
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- Những nội dung cơ bản và một số điểm mới trong Luật Phòng, chống 
tham nhũng 2018; quan điểm và nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham 
nhũng năm 2018; 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021. 

2. Thành phần 

+ Lãnh đạo Bộ; 

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ; các Tổng cục; các Vụ, Cục; các đơn 
vị trực thuộc Bộ và người được phân công làm công tác PCTN; 

+ Đại diện Văn phòng Đảng, Đoàn thể. 

3. Thời gian: dự kiến tổ chức một (01) ngày Quý II năm 2020. 

4. Địa điểm: tại Hội trường tầng 5 nhà B, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thanh tra Bộ chủ trì liên hệ mời chuyên gia Thanh tra Chính phủ truyền 
đạt, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn; 
phát hành giấy mời các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan báo chí, truyền hình… 

- Văn phòng Bộ chủ trì, chuẩn bị bố trí Hội trường, trang trí khánh tiết...và 
các điều kiện để phục vụ Hội nghị. 

- Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 
Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và 
Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về PCTN, giới thiệu Luật PCTN và các văn bản có liên quan trên 
hệ thống Cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị nêu trên: Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Kế 
hoạch- Tài chính lập dự toán kinh phí chi tiết để thực hiện với nguồn kinh phí từ 
ngân sách nhà nước được Bộ cấp trong năm 2020. 

- Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường là 02 đơn vị xây dựng mô 
hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Bộ trưởng xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện 
trong Quý III năm 2020 và báo cáo kết quả định kỳ Quý, 6 tháng, 9 tháng, một năm 
gửi về Bộ (Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo). 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 
tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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