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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018  

tại Sở Thông tin và Truyền thông 

 

 Triển khai thực hiện Luật Tố cáo và Kế hoạch số 9444/KH-UBND ngày 

05/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch triển khai Luật Tố cáo 

năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 của Sở như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 a) Kịp thời tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 nhằm 

nhanh chóng cập nhật những nội dung mới trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn 

tố cáo của công dân đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở để phục 

vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết tố cáo khi Luật có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019.   

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thi hành pháp luật của lãnh đạo và 

công chức, viên chức trong toàn Sở về công tác giải quyết tố cáo. 

c) Tăng cường mối quan hệ và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong việc giải quyết tố cáo, góp phần hạn chế đơn tố cáo phức tạp, đông 

người, vượt cấp, không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

2. Yêu cầu      

a) Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 

Sở Thông tin và Truyền thông và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt 

những nội dung chính của Luật Tố cáo. Kịp thời chỉ đạo, giám sát công tác giải 

quyết tố cáo đạt hiệu quả, chất lượng và đúng quy định. 

b) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 kịp thời, có 

hiệu quả, gắn với các văn bản pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 cho cán 

bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở. 

- Người đứng đầu đơn vị, cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

tham gia hội nghị, tập huấn nghiệp vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước, 

trong giải quyết tố cáo, đơn thư khiếu nại. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong Sở. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên 

trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao các Phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở: 

 - Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ kế hoạch này và tình hình 

thực tế tại đơn vị triển khai biện pháp thực hiện ngay khi Luật Tố cáo năm 2018 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.   

 - Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm 

quán triệt và triển khai kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị.  

2. Giao phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì, phối hợp với Tạp 

chí điện tử Thông tin và Truyền thông thực hiện Điểm 2 Mục II kế hoạch này 

trong Quý 1 năm 2019. 

3. Giao Thanh tra Sở: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác tiếp nhận giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Rà soát Quy trình giải quyết tố cáo tại Sở; báo cáo, đề 

xuất Lãnh đạo Sở những vấn đề nổi cộm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền của Sở để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.    

 - Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết tố cáo tại Sở về 

Thanh tra thành phố theo quy định. 

 4. Giao phòng Kế hoạch - Tài chính:   

Phê duyệt dự toán, bố trí kinh phí thực hiện nội dung của kế hoạch này.  

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 

của Sở Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc triển khai kế hoạch này, góp phần thực hiện có hiệu quả 

Luật Tố cáo tại Sở./.   

Nơi nhận: 
- Thanh tra thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTra.Anh. 

 

GIÁM ĐỐC 
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