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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
BỆNH VIỆN PHỔI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /KH-BVP Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 tại Bệnh viện Phổi  Đà Nẵng 

 
Thực hiện Kế hoạch số 3369/KH-SYT ngày 14/11/2019 của Sở Y tế thành 

phố Đà Nẵng về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở y 
tế thành phố Đà Nẵng”, Bệnh viện Phổi  Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống tham nhũng đã được xác định trong Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); 
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; 

- Quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 
đến cán bộ, viên chức, người lao động. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức 
và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của 
cán bộ, viên chức, người lao động, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp 
luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 
- Tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Phổ biến kịp thời, đầy đủ 
những nội dung của Luật PCTN năm 2018; 

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, 
trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực 
hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường 
xuyên, liên tục và đồng bộ nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; 

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh 
nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất 
và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng. 
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II. NỘI DUNG  
1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN. 
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN. 
- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN. 
- 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. 

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 
Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN. 

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN. 
- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công 

dân trong PCTN. 
- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính. 
2. Các nhiệm vụ chung 
- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật về PCTN. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 
PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này. 

- 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 trang thông 
tin điện tử bệnh viện. 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong 
PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. 

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức 
liêm chính. 

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm 
tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. 

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật 
PCTN và đạo đức liêm chính tại đơn vị. 

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động 
chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, viên 
chức, người lao động và nhân dân với những hình thức như: thông qua các cuộc 
họp, hội nghị, sinh hoạt của đơn vị và nhân dân trên tại địa bàn dân cư lân cận. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021. 



3 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Tổ chức Hành chính 
Chủ trì, phối hợp với các khoa phòng khác trong việc xây dựng kế hoạch; tổ 

chức triển khai các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu kế hoạch, theo dõi, báo 
cáo theo quy định. 

2. Phòng Tài chính Kế toán 
Trên cơ sở Kế hoạch này đã được phê duyệt, phòng Tài chính Kế toán có 

trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho Kế hoạch được thực hiện. 
3. Các khoa phòng khác 
Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính trong việc triển khai thực hiện Đề 

án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 
đoạn 2019 – 2021 theo lĩnh vực được phân công phụ trách./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo); 
- Các khoa/phòng (thực hiện); 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Lê Thành Phúc 
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