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Số: 388 /SGDĐT-TTr

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 3 năm 2021

V/v thực hiện Kế hoạch số
24/KH-UBND ngày
08/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh đối với ngành giáo
dục tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng;
- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh sóc Trăng về triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021” năm
2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục
thực hiện Công văn số 17/SGDĐT-TTr ngày 06/01/2020 của Sở GDĐT. Trong
đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục nhấn mạnh mục đích, yêu cầu trong quá trình tuyên truyền
thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn
2019-2021” trong năm 2021, cụ thể:
- Nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội
về đấu tranh PCTN. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần hạn chế tham nhũng.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Đa dạng hóa
các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo phù hợp với đối tượng,
địa bàn, lĩnh vực. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong
công cuộc đấu tranh PCTN.
2. Cần lập kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021,
cụ thể:
- Tiếp tục triển khai, thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các
cơ sở giáo dục, đào tạo đảm bảo phù hợp với các quy định mới theo Chỉ thị số
10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và
đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở
trên phạm vi toàn tỉnh.
- Tiếp tục hướng dẫn, khuyến khích giáo viên, giảng viên tại các đơn vị
thường xuyên cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức về nội dung pháp luật về

PCTN và đạo đức liêm chính để tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp
luật năm 2021” theo Công văn số 343/SGDĐT-CTTT ngày 24/02/2021 của Sở
GDĐT và một số cuộc thi khác có liên quan trong thời gian.
3. Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hiện thường xuyên trong năm 2021.
4. Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu
trên và có báo cáo về cơ quản lý trực tiếp. Đối với Phòng GDĐT các huyện, thị
xã, thành phố, các trường THPT và đơn vị trực thuộc cần định kỳ báo cáo kết
quả thực hiện gửi về Sở GDĐT qua Thanh tra Sở (lồng ghép vào trong nội dung
Báo cáo Kiểm tra nội bộ định kỳ của đơn vị) để tổng hợp, báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, Phó GĐ (để chỉ đạo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, TTr.
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