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TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 49 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 26 tháng 9 năm 2022

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030
Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
“Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
(sau đây gọi tắt là Đề án số 04), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác
tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng
viên và Nhân dân thấy được sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương
đến địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; từ đó
cùng chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp đề ra trong Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội với các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN, tiêu cực; cổ
vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham
nhũng; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm quy định về quản lý, cung
cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin tuyên truyền về phòng,
chống tham nhũng để đưa tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết
nội bộ; đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế
lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị về tình hình tham nhũng ở Việt
Nam, ở tỉnh để xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống phá cách mạng Việt Nam, hạ thấp
uy tín của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
cần chỉ rõ nội dung công việc phải làm, lộ trình thực hiện cụ thể, phân công trách
nhiệm rõ ràng; có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan,
đơn vị chức năng để phát huy hiệu quả.
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- Từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo,
hấp dẫn, hiệu quả.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, tuyên truyền,
nhất là trên nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, tik tok...).
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần các nghị quyết, kết luận của
Đảng về PCTN, như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW, ngày
26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa
X); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; Kết luận số 21-KL/TW,
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử
lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của
Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan
hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương
trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
và Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của
cấp ủy đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 20212025, định hướng đến năm 2030; chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN
(Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…).
2. Phân tích, làm rõ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, những điểm mới trong
quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN, tiêu cực; những mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án số 04-ĐA/TU; chỉ rõ những điểm mới trong
quá trình tổ chức thực hiện.
3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả công tác PCTN, tiêu cực của
các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh; kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc
và điều tra, truy tố xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kết quả xử
lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực; phản ánh khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện
Đề án số 04-ĐA/TU.
4. Chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt,
việc tốt trong công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; cổ vũ
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
5. Đấu tranh, phản bác những luận điệu của các thế lực thù địch tuyên truyền
vu cáo, xuyên tạc về tình trạng tham nhũng, tiêu cực và công tác đấu tranh PCTN,
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tiêu cực của Đảng, Nhà nước nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây
mất đoàn kết nội bộ, làm suy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tăng cường công tác tuyên tuyền miệng thông qua các hội nghị học tập,
quán triệt, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự, sinh hoạt đảng, đoàn thể…
2. Tuyên truyền trên các loại hình báo chí: Các cơ quan báo chí của tỉnh duy
trì, nâng cao chất lượng chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng”; xây dựng các
phóng sự, chuyên đề có chiều sâu về từng nội dung của Đề án nêu trên.
3. Tuyên truyền qua các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của
ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị; qua hệ thống mạng xã hội facebook, zalo...
4. Tổ chức tọa đàm chuyên sâu: Các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan chức
năng, doanh nghiệp, các địa phương, đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để tổ chức các
buổi hội thảo, tọa đàm, thảo luận sâu về những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo,
những điểm mới và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Đề án 04-ĐA/TU.
5. Các hình thức tuyên truyền khác, như: Pano, áp phích, bảng led, qua hệ
thống loa truyền thanh, các cuộc triển lãm nghệ thuật, hoạt động văn hóa, văn
nghệ… xung quanh chủ đề này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về công tác PCTN,
tiêu cực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền
thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên định hướng, cung cấp thông
tin cho các cơ quan báo chí về những vấn đề dư luận bức xúc để làm rõ, phản hồi
những ý kiến chưa thống nhất trong dư luận về vụ việc tham nhũng, tiêu cực; kịp
thời phản bác những thông tin sai trái, quan điểm lệch lạc trong công tác PCTN,
tiêu cực; thông tin kịp thời, chính xác kết quả xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ
luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; biểu dương, tôn vinh các tác
phẩm văn học, nghệ thuật, phóng sự báo chí, truyền hình, các gương dũng cảm
trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.
- Thường xuyên định hướng, tuyên truyền trên 02 bản tin Thông báo nội bộ,
Thông tin phục vụ Nhân dân, OA Zalo, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang
mạng xã hội facebook của Ban.
- Biên soạn, thẩm định, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền liên
quan đến công tác PCTN, tiêu cực (khi có đề nghị).
2. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Thường xuyên cung cấp thông tin về công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn
tỉnh cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo
chí của tỉnh phục vụ tốt nhiệm vụ định hướng, tuyên truyền.
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- Cử cán bộ tham gia cung cấp thông tin về công tác PCTN, tiêu cực tại các
hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí do Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức (khi có đề nghị).
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN, tiêu cực; động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân
dân tích cực tham gia công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, tạo sự đồng thuận xã hội.
4. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức các đợt tuyên
truyền, cổ động trực quan sinh động về công tác PCTN, tiêu cực.
5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo
chí của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền.
- Chỉ đạo tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện
tử, bảng led… của ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị.
6. Hội Nhà báo tỉnh: Chỉ đạo các chi hội tăng cường đổi mới nội dung, hình
thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn
của hội viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh PCTN, tiêu cực; kịp thời uốn
nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của hội viên.
7. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực
sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề PCTN, tiêu cực.
8. Các cơ quan báo chí của tỉnh
- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh
tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác
đấu tranh PCTN, tiêu cực, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các
ngành, các địa phương.
- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người
tốt, việc tốt trong công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; cổ
vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.
- Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Tiếp tục duy trì,
nâng cao chất lượng chuyên mục “Phòng chống tham nhũng, lãng phí" với nội
dung, hình thức phù hợp; nghiên cứu bổ sung thêm nội dung “Phòng, chống tiêu
cực" vào chuyên mục này.
9. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Triển khai công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn này của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
- Chủ động định hướng thông tin và tổ chức tuyên truyền qua đội ngũ báo
cáo viên cấp huyện, đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở, qua hệ thống đài truyền
thanh cơ sở; tăng cường tuyên truyền qua hệ thống các trang, nhóm cộng đồng do
địa phương, đơn vị quản lý; khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,
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các tầng lớp nhân dân đăng tải thông tin tuyên truyền trên tài khoản mạng xã hội
của cá nhân.
- Thường xuyên theo dõi, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hình
thức tuyên truyền phù hợp gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị hàng năm.
(Có gửi kèm Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để phối hợp),
- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh,
- Đài PT-TH và Báo Bình Phước,
- Tạp chí Văn nghệ Bình Phước,
- Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương,
- Đăng website của Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN

Vũ Tiến Điền

