
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TTrS 

V/v đôn đốc thực hiện và tổ chức 

đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 

Bắc Kạn, ngày          tháng        năm 2019 

  

                               

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

 

Ngày 16/9/2019, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2100/KH-SYT về tổ chức 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Sở Y tế năm 

2019. Qua theo dõi triển khai thực hiện, Sở Y tế nhận được 05 văn bản triển khai 

thực hiện (Kế hoạch triển khai của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, TTYT huyện 

Chợ Mới, TTYT thành phố Bắc Kạn, Trường Trung cấp Y tế và Hội Thầy thuốc 

trẻ). Để Ngày Pháp luật được tổ chức đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả thiết 

thực trong ngành Y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 tại đơn vị trên 

cơ sở Kế hoạch số 2100/KH-SYT ngày 16/9/2019 của Sở Y tế về tổ chức Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Sở Y tế năm 2019. Kết 

quả thực hiện các đơn vị tổng hợp báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/11/2019. 

2. Tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, cụ thể:  

- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân gắn với lĩnh vực được giao quản lý, góp phần đưa các quy 

định của luật đi vào cuộc sống. Thời gian thực hiện đến hết ngày 10/11/2019. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến đề nghị tập trung vào các điểm mới sửa 

đổi, bổ sung so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2007 và năm 2012), chú trọng các quy định có liên quan trực tiếp, 

thiết thực đến người dân, doanh nghiệp và phù hợp với phạm vi, chức năng quản 

lý của cơ quan, đơn vị như: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng 

trong khu vực ngoài nhà nước; 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 phòng chống tham nhũng... 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua các hình 

thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng một số hình thức sau: Đăng 

tải toàn văn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên cổng thông tin điện 

tử/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị tập huấn, quán 

triệt, phổ biến, giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng; biên soạn và cấp phát 

tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu như sách hỏi đáp pháp luật, tờ gấp; tăng 



cường các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động 

trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, hoạt động của đội văn hóa 

thông tin lưu động; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về những nội 

dung Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện, báo cáo đúng thời gian quy định./. 
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