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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 537/BC-UBND 

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Văn Quan, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg  

ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Công văn số 526/TTr-PCTN ngày 20/11/2019 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

UBND huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 

Sau khi có văn bản của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị xây 

dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 04/9/2019 Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021". Trên cơ sở Kế hoạch của 

Huyện, các đơn vị xây dựng Kế hoạch để triển khai tại đơn vị. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch số 143/KH-

UBND ngày 16/8/2019 và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/9/2019 của 

UBND tỉnh 

2.1. Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật:  UBND huyện Văn Quan được Thanh tra tỉnh chọn làm huyện điểm tổ 

chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Ngày 25/9/2019, Huyện đã mở hội nghị trực tuyến triển 

khai, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và công tác hòa 

giải tranh chấp đất đai ở cơ sở với 700 đại biểu tham dự. 

2.2. Việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật 

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyên đến toàn thể cán bộ 

công chức, viên chức người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện 

tuyên truyền về Luật phòng chống tham nhũng 2018 và công tác hòa giải tranh 

chấp đất đai huyện đã được hỗ trợ của Thanh tra tỉnh trong tổ chức hội nghị trực 

tuyến đến các xã (có đại diện các thôn bản tham dự) do đó huyện không chỉ đạo tổ 

chức hội nghị tuyên truyền điểm mà tiếp tục thực hiện lồng ghép với các hội nghị 

khác của huyện, xã. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
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trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động, sáng tạo trong 

tuyên truyền lồng ghép hoặc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn huyện; 

Trên đây là Báo báo kết quả thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 

11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 16/8/2019 đến 20/11/2019 của 

UBND huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh;   

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                
- CVP HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra; Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT.  

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Lương Mai Tú 

 

 

 

 

  
 


