
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số: 525/BC-UBND                            Bắc Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về PCTN năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh”  

 

 

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 1614/TTBT-PNV3 ngày 

20/11/2019 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh”; UBND huyện Bắc Bình báo cáo như sau: 

UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gia đoạn 

2019-2021”; “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng năm 2019 và năm 2020”; theo Kế hoạch, giao Phòng Tư pháp chủ trì phối 

hợp Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

huyện tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về PCTN theo Kế hoạch số 3601/KH-UBND, Kế hoạch số 3602/KH-UBND 

ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận và chọn xã Sông Bình để làm điểm; 

đồng thời, hướng dẫn các xã-thị trấn còn lại tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về PCTN; đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý chi nhánh số 3 lồng 

ghép trợ giúp pháp lý và phổ biến nội dung phòng, chống tham nhũng trong các 

đợt truyền thông về cơ sở, nhất là chú trọng đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; dự kiến sẽ triển khai trong tháng 12/2019. 

UBND huyện Bắc Bình báo cáo Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp./. 

 

 

                                                                                      CHỦ TỊCH                                                                          
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- Thanh tra tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- UBND xã Sông Bình; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, NC. Toản                    
                                                                                     Lê Văn Long     
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