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KÉ HOACH 
Thye hien �ê án "Tuyên truyên, phô biên, giáo dåc pháp lut vê phòng, 

chông tham nhüng giai do¡n 2019- 2021" 

Thuc hien K� ho¡ch sô 1358/KH-BGDÐT ngày 31/12/2019 và Kê ho¡ch só 
88/KH-BGDÐT ngày 18/02/2020 cua BÙ Giáo dåc và �ào t¡o vê viÇc quán triÇt, 
phô biên, tuyên truyên pháp lut phòng chông tham nhüng (PCTN) và viÇc trien 
khai thårc hiÇn �ê án "Tuyên truyên, phô biên, giáo dåc pháp lut vê PCTN giai 

doan 2019-2021" theo Quyêt dinh sô 861/QÐ-TTg ngày 11/7/2019 cua Thù tuóng 
Chinh pho, Ban Giám hiÇu Nhà truong ban hành kê ho¡ch Tuyên truyên, phô biên, 
giáo dåc pháp lut vê PCTN trong nhà truong nhu sau: 

I. MrC DÍCH, YËU CÀU 
1. Muc diích 
- Thrc hiÇn có hiÇu quå chçtruong, duong lôi cça �ång và chính sách, pháp 

lut cça Nhà nuóc vê công tác phô biên giáo dåc pháp lut; phô biên kËp thÝi, daTRutÖN 
dç nhïng quy �Ënh mói cça pháp lut trên các linh vyc cua doi song xa hol, r9OAI 

TRUON 

HOCc su 
tâm là linh vrc vê PCTN. 

- Nâng cao nhn théc, trách nhiÇm cça truong các �on vi, viên chúc, s+ quan, HÀ N 
nguoi lao dÙng cça Nhà truròng trong viÇc länh d¡o, chi �¡o vê công tác PCTN 
�ong thoi triên khai �ông bÙ có hiÇu quå các giäi pháp phòng ngua, phát hiÇn và 
xu lý các hành vi tham nhkng theo quy dËnh cua pháp lut. 

- Dàm báo công tác phô biên, giáo duc pháp lut �ugc duy tri thuòng xuyên, 
liên tyc, dôi mÛi nÙi dung, hinh thúc phô biên giáo dåc pháp lut trong l+nh vuc 
PCTN. 
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2. Yêu câu 
- Các hoat �Ùng tuyên truyên pháp lut vÁ PCTN phài bám sát chç truong, 

drong lôi cça �ång và chính sách, pháp lut cça Nhà nuóc, dông thÝi g�n vói viÇc 
thuc hiÇn chúc n�ng, nhiÇm vu cça Nhà truòng và cça ngành. Phô biên kËp thi, 
�ây du nhïng nÙi dung cça Luát PCTN n�m 2018 và các v�n bàn huóng dãn thi 
hành. 

-ViÇc phô biên, giáo duc pháp lut vê PCTN phäi thyc hiÇn có trong tâm, 
trong diêm; hinh thrc phai da dang, linh hoat, sáng t¡o, phù hop vÛi nÙi dung và 

d�oi tugng; b£o �£m thiêt thsrc, hiÇu quà, tiêt kiÇm và phài dugc tiên hành mÙt cách 
thuong xuyên nh�m giúp viên chúc, s+ quan, nguòi lao dÙng, nguoi hÍc hiêu biêt 
và châp hành nghiêm chinh pháp lut. 

I. NOI DUNG, HINH THUC PHÓ BIËN, GI¢O DrC PHÁP LUAT 
1. Noi dung 
a) Các v�n bàn pháp lut mÛi ban hành liên quan dên phòng, 

chông tham nhkng nhu: Luât phòng, chông tham nhkng n�m 2018, Nghi dËnh sô 

S9/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cça Chinh phù quy dËnh chi tiêt mÙt sô diêu và 
bien pháp thi hành luât phông, chông tham nhkng và các v�n bàn huóng 



dan thi hành, tp trung các quy dinh mÛi vÁ: Hành vi tham nhkng; các biën phap 
phong, tham nhkng; kiem soát tài sån, thu nhâp cça nguÝi có chïc vu, quyen ngn, 

XUr ly tham nhüng và hành vi vi ph¡m pháp lut vê phòng, chông tham nhüng; Luat 

to cáo 2018 và các v�n bàn huómg dân thi hành. 
b) Nhïng su kiÇn, vân �ê chính trË, pháp lý, v�n hóa, xä hÙi có chü �e, 

noi dung vê phòng, chông tham nhkng và�¡o �úc liêm chính. 
- Các su kiÇn liên quan �ên thåc thi công uróc cça Liên hop quôc vê phòng 

chông tham nhüng; hop tác quoc te cua 
chông tham nhûng; kinh nghiÇm quôc tê vê PCTN. 

Các hogt dÙng huöng ing ngày pháp lut ViÇt Nam, ngày quóc të Phong, 
chông tham nhûng. 

Viet Nam trong phóng, 

Các hoi nghË, di¿n �àn có liên quan dên xây dung và thrc hiÇn phâp luat 
vê PCTN và �¡o déc liêm chính và các lînh vyuc thuÙc ph¡m vi Nhà truróng. 

)Tinh hinh, kêt qu� và mô hinh, kinh nghiÇm tiêu biêu trong thyrc hi�n phap 
luat vê phòng chông tham nhing, �¡o déc liêm chinh thuÙc ph¡m vi quån lý nhà 

nuóc cça Nhà truòng. 
- Tinh hinh tô chéc trien khai và két quå thårc hiÇn pháp luât PCTN. 

- Phô biên, nhân rÙng mô hình kinh nghiÇm, sáng kiên, cách làm hiÇu qua 

trong thurc hiÇn pháp lut vè PCTN. 
d) Quan �iêm, chç truong, chính sách cça Dång vê phòng, chông tham 

nhüng. 
d) Tu tuong Hô Chi Minh vê �ao duc liêm chính và phòng, 

ngua tham nhüng. 
e) Kinh nghiÇm phòng, chông tham nhüng trong lich sir ViÇt Nam. 
g) Quyên, nghïa vs cça viên chéúc, s+ quan, nguoi lao dÙng, nguoi 

hoc trong công tác phòng, chông tham nhkng. 
h) Các bài viêt tuyên truyên pháp luât vê PCTN và công tác PCTN cça Nhà 

truong. 
2. Hinh théc phÑ bi¿n 
Tùy thuÙc các nÙi dung phô bien, các døn vË dugc giao chù tri phô biên v�n 

bàn quy pham pháp lut lra chon mÙt ho·c nhiêu các hinh thúc phÑ bién phù hãp 
vói diêu kiÇn thyc têe. 

III. TÓ CHÚC THrC HIÆN 
1. Truong các don vË, thuÙc, truc thuÙc Ban Giám hiÇu 
Chiu trách nhiÇm truÛc HiÇu truong trong viÇc triên khai, tó chéc thuc hiÇn 

Ke ho¡ch; phô biên quán triÇt dây dç, sâu s�c tÛi toàn thê viên chúc, sî quan, 
nguroi lao dÙng, nguöi hÍc vë Kë ho�ch này; chu döng trong lông ghép các nÙi 

dung tuyên truyên pháp lut cça don v/ minh; dËnh ky báo cáo kêt quà thuc hiÇn 

ké ho¡ch qua Phòng TCCB&TT, Phòng �åm bào chât luong và Thanh tra �ê tông 
gp, báo cáo theo quy dinh. 

Thòi gian thirc hiÇn: Thirong xuy�n, tit n�m 2020 dên n�m 2021. 
2. Phòng Tô chúc cán bÙ và Truyên thông 

Chù tri, phoi hop vÛi Phòng Dåm bào chât lurgng và Thanh tra và các don vË 
duge giao chu tri phó biên các v�n bàn quy ph¡m pháp lut mói duãc ban hành 
däng täi trên Công Thõng tin diÇn të cça truong; Xây dung các chuong trinh truyèn 



thanh nÙi bÙ vê công tác phòng chÑng tham nhkng; tông hop báo cáo kët qua thurc 

hien công tác phô biên giáo dåc pháp lut theo quy dinh. 
Thoi gian thuc hiÇn: Thuong xuyên, tit n�m 2020 dén n�m 2021. 

3. Phòng Kê ho¡ch Tài chính 
Thyrc hiÇn phân bÑ kinh phí phô bi¿n giáo duc pháp lut vê phòng 

chông tham nhkng theo du toán ngân sách dugc giao. 
Thoi gian thuc hiÇn: Thuong xuyên, tir n�m 2020 dên n�m 2021. 

4. Khoa Lý lun chính trË 
Phoi hop vói phòng Qu£n lý �ào t¡o và công tác sinh viên lông ghép nÙi 

dung pháp lut vÁ PCTN và �¡o �éc liêm chính vào chuong trinh �ào t¡o theo quy 
dinh; tô chéc giáo dåc chuyên �ê trong dgt hÍe tp chính tri �âu n�m. 

Thoi gian thrc hiÇn: Thuong xuyên, tie n�m 2020 dén n�m 2021. 

Trong trien khai thrc hiÇn kê ho¡ch, �ê nghj các don vi cân chù dÙng phôi 
hop; kip thoi sëa �ói, bÕ sung vào ké ho¡ch công tác cho phù hop, sát tinh hinh 

thurc tê cùa don v/ �ê bão �£m thåc hiÇn kê ho�ch này �uoc hiÇu qua. 

Noi nhân: 
- BGH 

- Các don vË (�ê vh); 
- ��ng website; 

- Luu VT 
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