Cơ quan: Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Thành
phố Tam Kỳ, Tỉnh
Quảng Nam
Email:
gddttamky@quangnam.
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
ov.vn NAM
Thời gian ký:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
18.01.2021 14:00:08
+07:00
#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v Triển khai thực hiện kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống tham nhũng
năm 2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học,
Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-SGDĐT ngày 14/01/2021 của Sở GDĐT tỉnh
Quảng Nam về triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng năm 2021 của ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam, Phòng
GDĐT thành phố triển khai thực hiện một số nội dung, yêu cầu sau:
1. Đối với Phòng GDĐT thành phố
a) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến cán bộ, công chức, người lao động của cơ
quan; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong toàn ngành giáo dục thành phố về
nội dung công tác này;
b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Tư pháp thành phố xây
dựng kế hoạch lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
PCTN trong các đợt bồi dưỡng Chính trị Hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn
ngành.
c) Tích cực chỉ đạo các trường học trực thuộc triển khai thực hiện công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN đảm bảo phong phú, thực chất,
hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nhấn mạnh vai trò của công tác
PCTN trong các đơn vị trường học, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu;
2. Đối với các trường MN, MG, TH, THCS
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87/KHSGDĐT ngày 14/01/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021
của ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam. Trong đó, quan tâm thực hiện một số nội
dung, yêu cầu cụ thể sau:
a) Tích cực tham mưu các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo
toàn diện, quyết liệt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa
phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong
trường học. nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc thực hiện
pháp luật về PCTN, hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng,
phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng đúng quy định, hiệu quả;
b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về (PCTN) năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà
trường và đặc điểm tâm sinh lý học sinh.
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c) Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền để đảm bảo đi vào thực chất,
triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng đúng
theo quy định và có hiệu quả thực chất. Lồng ghép thực hiện các chương trình
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho học sinh gắn với nội dung
chương trình đạo đức, giáo dục công dân, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
(HĐGDNGLL), các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tổ chức các cuộc thi
với hình thức, nội dung phong phú, phù hợp.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục về giáo dục PCTN, giáo dục đạo
đức liêm chính trên các phương tiện truyền thông của nhà trường; bổ sung và khai
thác có hiệu quả các tài liệu, sách báo liên quan đến giáo dục đạo đức liêm chính
và PCTN trong nhà trường;
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu, sân khấu hóa,… cho học sinh về chủ đề
PCTN, giáo dục đạo đức liêm chính trong chương trình HĐGDNGLL phù hợp để
học sinh có cơ hội trải nghiệm, vận dụng, phát huy lợi ích của kiến thức đã học.
d) Sau mỗi học kỳ, kết thúc năm học các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả
thực hiện của đơn vị mình (kèm theo báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học),
những vụ việc liên quan đến công tác PCTN trong CBGVNV, học sinh cũng như
các hình thức xử lý kỷ luật (nếu có) và những giải pháp tiếp theo nhằm thường
xuyên triển khai thực hiện công tác PCTN trong CBGVNV và học sinh của đơn vị.
Ngoài ra, các trường còn thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp
trên (hoặc cơ quan chức năng).
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường học trực thuộc và
các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Sở GDĐT Quảng Nam (báo cáo);
- UBND thành phố (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (phối hợp);
- Phòng Tư pháp thành phố (phối hợp);
- Chủ tịch UBND 13 xã, phường (phối hợp);
- Lưu: VT.
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