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KE HOACH 
A A A 9 9 A Tuyen truyen, pho bien, thirc hiçn Chi th! so 27- CT/TW ngay 10/01/2019 cua B9 

ChInh Tr v tang ctrông sir Iãnh dio cüa Bang di vói cong tác bão v ngtrô'i 
phát hin, t giác, ngtrô'i dâu tranh chng tham nhung, lang phi, tiên ciyc 

Thirc hin K hoch s 13 7/KH-TU ngày 26/3/2019 cüa Tinh Uy v hành 
dng thirc hin Chi thj so 27-CT/TW cüa B ChInh trj ye tang ctthng sir lãnh do 
cUa Dáng dôi vâi cong tác bão v ngui phát hin, to giác, nguYi dâu tranh 
chông tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc. Si Kê hoch và Dâu tu xay dimg Kê 
hoach tuyên truyên, phô biên triên khai thirc hin Chi thj so 27-CT/TW ngày 
10/01/2019 cüa B ChInh trj nhu sau: 

I. M!JC BICH, YEU CAU 

Nâng cao trách nhim, vai trô cüa Ban lânh dto sO', cp Uy Dâng, Triràng 
các phOng ban cUa SO' trong vic bão v nguO'i to cáo; to chuyên biên mnh me 
rö rt và nâng cao han nüa hiu qua cong tác phOng, chông tham nhüng, nhât 
cong tác phát hin, xü 1 tham nhüng. 

Giüp can b, cong chirc nâng cao nhn thüc v vi trI, vai trO, tm quan tr9n 
cña vic tang cuO'ng sir lath dao  cüa Dáng dOi vâi cOng tác bão v ngithi phát 
hin, tO giác, nguO'i dâu tranh chông tham nhüng, lang phi, tiêu c%tc. 

Cüng c& kin toàn, d cao trách nhim, do düc cOng vi, thüc k) lut cüa 
can b, cong chi'rc trrc tiêp lam cOng tác tiêp cOng dan tti Trung tam hành chinh 
cOng tinh và cong chIrc thirc hin giâi quyêt khiêu nti, tO cáo O' clan vj. 

Vic tuyên truyn, ph bin, quán trit Chi thj 27- CT/TW duçic t chirc có 
tr9ng tam, trQng diem vói nhiêu hInh thüc da dng, pith hçip, dam bâo thirc hin 
nghiem tñc, có hiu qua và tiên d triên khai. 

II. NO! DUNG 

1. Tuyên truyn các van ban sau: 
- Chi thj s 27-CT/TW cüa B ChInh trj v tang cu&ng sir lath do cüa 

Dãng dôi vâi cong tác bão v nguO'i phát hin, to giác, nguO'i dâu tranh chông 
tham nhüng, lang phi, tiêu circ. 

- Chi thj s 19-CT/TW ngày 10/6/2017 cüa Ban ThuO'ng viii Tinh üy v 
tang cuO'ng sir lãnh dao  cüa Dãng dôi vâi cOng tác phông, chông tham nhUng, 
lang phi. 

- K hoch s 137-Kil/TU ngày 26/3/2019 cüa Tinh Uy v hành dng thirc 
hin Chi thj s 27-CT/TW cüa B ChInh trj ye tang cu&ng sir lath do cüa Dâng 
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di vi cong tác bão v ngui phát hin, th giác, ngui ctu tranh chng tham 
nhüng, lang phi, tiêu circ 

2. Ni dung trin khai, thirc hin 
2.1. Tt chüc hi nghj ph bin, tuyên truyn Chi thj s 27-CT/TW tói toàn 

the can b, cong chüc trong ca quail. 

- Thành phn: Toàn th can b, cong chüc. 

- Th?ii gian thirc hin: Tháng 5/2019. 

2.2. Tuyên truyn, ph bin Chi thj 27-CT/TW bang hInh thüc ph bin 
thông qua các cuc h9p giao ban cUa Sâ, hp chuyên mOn cüa các phông, ban 
trong ca quan. 

- Dan vj thirc hin: Các phông, ban thuc si. 

- Thi gian thrc hin: Tháng 5/20 19 

2.3. Thirc hin dang tái toàn b ni dung Chi thj s 27-CT/TW, các tài lieu 
lien quail trén trang thông tin din tir cüa Si dé can b, cOng chüc d dàng tiêp cn 
và tim hiêu. 

- Dan vj thirc hin: Van phông S& 

- Dan vj phi hcp: Các phông ban thuc si. 

- Th?yi gian thirc hin: Tháng 5/20 19 và các näm tip theo. 

III. TO CH1C THV'C HIN 
- Trithng các phông thuc Si t chüc tuyên truyn, ph bin các ni dung 

cUa CM thj 27-CT/TW ngày 10/01/2019; Chi thj sO 1 9-CT/TW ngày 10/6/201 7 
Kê hoach so 13 7-KH/TU ngày 26/3/2019 den toãn the can b, cOng chüc thuc dan 
vj thông qua các hi nghj cüa phOng dê triên khai thirc hin bão dam hiu qua. -'' 

- Giao Van phông s& kjp thai cp nht và dang tài các van bàn nêu tre4i/ 
trong Kê hoach nay trén Website cüa S&. 

- Can cir các nhim vi duçic giao, yêu cu Trithng các phông trin khai to 
chüc thirc hin; djnh kr sa kêt, tong kêt, báo cáo gi:ri ye Thanh tra Si dê tong hçip 
Báo cáo Ban Ni chInh Tinh Uy./. 
No'i nhân: - M DOC 
- Ban Nôi chiInh Tinh Uy (de báo cáo); 
- Các die Phó Giám doe; 
- Các phOng thuOc Sâ; 
- Trang TTDT Si (dang tái); 
- Li.ru: VT, TTr. 
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