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ông tác phòng, chống tham 
nhũng theo quan điểm của 
Đảng ta với phương châm 

thực hiện là vừa tích cực chủ động phòng 
ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham 
nhũng, trong đó phòng ngừa là cơ bản. Do 
đó, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao 
nhận thức, qua đó nâng cao ý thức trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và 
nhân dân về phòng, chống tham nhũng là 
một trong những giải pháp phòng ngừa hết 
sức quan trọng.  

Trong những năm qua, công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng đã được Đảng và Nhà nước ta 
quan tâm thực hiện gắn với Cuộc vận động 
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh" về chống tham ô, lãng phí, 
quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc một 
cách tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng trong cán bộ , đảng viên 
và  nhân dân được thực hiện với nhiều hình 

thức đa dạng: Tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, 
phát hành tài liệu, tổ chức thi tìm hiểu pháp 
luật pa nô, áp phích, đưa vào chương trình 
giáo dục, đào tạo...Các Bộ, ngành, địa 
phương đã phát hành hàng trăm nghìn cuốn 
sách, tài liệu để tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng trong nhân dân. Các cơ 
quan báo chí ở Trung ương và địa phương 
cũng chú trọng đưa tin về các hoạt động 
phòng, chống tham nhũng. Nhiều báo, đài 
đã xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, 
chuyên trang, đặc sản, phóng sự về công tác 
phòng, chống tham nhũng…Tại Quảng Trị, 
tỉnh ban hành Kế hoạch 126/KH-UBND 
ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh về thực 
hiện chiến lược Quốc gia về PCTN đến 
năm 2020. Tổ chức quán triệt học tập Nghị 
quyết Trung ương 6, khóa XI cho cán bộ, 
đảng viên  trong toàn tỉnh. Tiếp tục thực 
hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó 
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 đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục nâng 

cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 
sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí, chống tham nhũng và xây dựng 
gương điển hình về học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát động tổ 
chức đăng ký thi đua “Làm theo lời Bác” về 
thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, 
quan liêu và đề cao đức tính cần, kiệm liêm 
chính, chí công, vô tư. Ban Nội chính Tỉnh 
ủy đã chủ động thực hiện công tác tuyên 
truền giáo dục phòng chống tham nhũng: 
Phối hợp sản xuất chuyên mụctuyên truyền 
phòng chống tham nhũng trên Đài PT-TH 
tỉnh, phối hợp vbới Sở GD&ĐT, Trường 
Chính trị Lê Duẩn, Trường Cao Đẳng sư 
phạm triển khai việc: “Đưa nội dung phòng 
chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ 
sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-
2014” theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 
tháng 6 năm 2013. 

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
chưa đáp ứng được yêu cầu trước tình hình 
tham nhũng ở nước ta đã ở mức đáng báo 
động. Công tác tuyên truyền, phổ biến mới 
chú trọng thực hiện trong cán bộ chủ chốt; 
có nơi chỉ sao, gửi văn bản pháp luật cho 
đơn vị trực thuộc mà không hướng dẫn cụ 
thể, chưa tiến hành tuyên truyền sâu rộng 
đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên 
truyền cho nhân dân còn hình thức, chưa 
phù hợp với từng đối tượng, thiếu hấp dẫn, 
hiệu quả hạn chế, đồng thời chưa được tiến 

hành thường xuyên, liên tục. Việc tuyên 
truyền trên phương tiện truyền thông ở một 
số nơi còn thiếu chiều sâu (chủ yếu tuyên 
truyền về vụ việc, vụ án tham nhũng; còn ít 
tin, bài viết về các giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng, nhất là việc phổ biến các quy 
định cụ thể về phòng, chống tham nhũng), 
nên chưa thực sự tác động mạnh mẽ, tạo sự 
hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân 
trong thực hiện pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng. 

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước 
ta đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tuyên 
truyền sâu rộng về phòng, chống tham 
nhũng đến cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân; coi đây là biện pháp cơ bản, 
quan trọng để đấu tranh chống tiêu cực, 
tham nhũng. Để tiếp tục triển khai thực hiện 
có hiệu quả Quyết định số 445/QĐ-TTg 
ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân  từ năm 
2012 đến năm 2016” của Bộ Tư pháp tại 
địa phương, theo tôi cần chú trọng các giải 
pháp sau đây: 

 Thứ nhất, các cấp cần chủ động xây 
dựng kế hoạch và tập trung triển khai 
nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan 
đến phòng, chống tham nhũng; Công ước 
của Liên hợp quốc về phòng, chống tham 
nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Thực 
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 hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu 

nại, Luật tố cáo; Pháp lêṇh Thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn một cách có hệ 
thống và thường xuyên. 

Thứ hai, chú trọng công tác xây dựng, 
củng cố tổ chức Đảng và đề cao tính tiền 
phong gương mẫu của đảng viên, quan tâm 
đến công tác cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống tham nhũng. Bảo vệ và 
thưởng công xứng đáng cho người tố cáo 
tiêu cực tham nhũng; đây chính là hình thức 
tuyên truyền có tác dụng nhất để phòng 
chống tham nhũng làm cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân tin tưởng cơ 
quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng 
chống tham những mới dũng cảm tố cáo 
hành vi tham nhũng một cách có hiệu quả.  

Thứ ba, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 
kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật hàng năm. Chất lượng 
của đội ngũ này có ảnh hưởng quan trọng 
đến chất lượng tuyên truyền, phổ biến  giáo 
dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

Thứ tư, tăng cường hơn nữa công tác 
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên 
trách để ngăn ngừa, hạn chế những hành vi 
tiêu cực có thể xãy ra tham nhũng. Nhất là 
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác 
giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy; giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam. Hoạt động này có 
hiệu quả là một kênh tuyên truyền, phổ biến 
có tác dụng lớn đối với mọi tầng lớp trong 
xã hội về pháp luật phòng chống tham 
nhũng. 

Thứ năm, Ban chỉ đạo phòng chống 
tham nhũng tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy 
cần có sự phối hợp chạt chẽ hơn nữa về 
chương trình, kinh phí và tài liệu với trường 
chính trị Lê Duẩn trong việc tuyên truyền, 
phổ biến quán triệt luật, và các văn bản liên 
quan về phòng chống tham nhũng đối với 
học viên học ở trường. bảo đảm cho cán bộ 
đảng viên đương chức và dự nguồn các cấp 
trong tỉnh nắm vững pháp luật về phòng 
chống tham nhũng. 

Hiện nay, quần chúng vẫn bức xúc 
trước thực trạng tham nhũng, tiêu cực của 
một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. 
Do vậy, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 
chức và nhân dân về phòng, chống tham 
nhũng là cần thiết, nhằm nâng cao nhận 
thức ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân về phòng, 
chống tham nhũng, mặt khác cụ thể hóa các 
hoạt động để thực hiện Công ước của Liên 
hợp quốc về chống tham nhũng, qua đó góp 
phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng./.  

 


