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KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013
của TTCP về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng
vào giảng dạy ở các trường THPT – năm học 2021 - 2022
______
Thực hiện công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ; công văn số: 2615/UBND-NC ngày 14/8/2013 của
UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ kết quả phân rã dự toán kinh phí
năm 2021 của Sở GDĐT, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực
hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của TTCP về việc đưa nội dung
phòng chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy ở các trường THPT – năm học
2021 - 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đưa nội dung về PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo trong các
trường trung học phổ thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng
thái độ, ý thức tự giác cho học sinh trong đấu tranh PCTN.
- Phát huy vai trò xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo, qua đó góp phần
tạo ra phong trào sâu rộng nhằm đấu tranh PCTN, từng bước hình thành văn hóa
chống tham nhũng.
2. Yêu cầu
- Việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo
phải đảm bảo về chất lượng, phù hợp với từng đối tượng.
- Chương trình, nội dung giáo dục phải gắn với tình hình, kết quả công tác
PCTN, bảo đảm việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng những vấn đề lý luận phù
hợp, chú trọng việc thực hành kiến thức, kỹ năng được giảng dạy trong các nhà
trường.
- Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về PCTN phải gắn với việc nâng cao đạo
đức xã hội; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.
- Việc tổ chức giảng dạy nội dung PCTN tại các trường THPT được thực
hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù
hợp với cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết, định mức giảng dạy của giáo
viên và lồng ghép nội dung tuyên truyền PCTN trong các hoạt động ngoại khóa.

II. NỘI DUNG
1. Về nội dung thực hiện chương trình
- Chính khóa: Nội dung PCTN được tích hợp vào môn Giáo dục công dân
với thời lượng là 06 tiết (được phân bổ từ lớp 10 đến lớp 12) và được thực hiện
dưới hình thức chính khóa theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Ngoại khóa: Các trường THPT lựa chọn đưa nội dung PCTN tích hợp
vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp đặc thù của cấp học với các hình thức, cụ
thể như: Báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép
nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuần lễ sinh hoạt đầu
năm học, xây dựng chuyên mục về PCTN trên website của nhà trường,...
2. Về giáo trình và tài liệu
- Tài liệu giảng dạy về PCTN của từng cấp học do Bộ GDĐT chỉ đạo biên
soạn, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên tập và phát hành.
- Tài liệu giảng dạy về PCTN dùng cho các cấp học và các nội dung có
liên quan đăng tải trên trang thông tin của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
- Các loại tài liệu đã được Sở GDĐT cấp phát những năm trước đây cho
giáo viên và học sinh.
3. Về giáo viên
Các trường chủ động phân công giáo viên môn Giáo dục công dân có đủ
phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm giảng dạy về PCTN trong nhà trường.
4. Phương pháp tổ chức
Việc tổ chức giảng dạy nội dung PCTN tại trường được thực hiện theo
phương pháp lồng ghép, tích hợp vào môn Giáo dục công dân phù hợp với từng
cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và
lồng ghép tuyên truyền nội dung PCTN trong các hoạt động ngoại khóa.
5. Thời gian triển khai
Kế hoạch này được triển khai thực hiện trong năm học 2021-2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Hướng dẫn các trường THPT tổ chức triển khai hoạt động ngoại khóa
lồng ghép phòng, chống tham nhũng.
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động ngoại khóa ở các trường THPT từ
nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu.
- Trang bị “Vở học tập Giáo dục phòng chống tham nhũng” cho học sinh
các trường trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí được cấp.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện giảng dạy
nội dung PCTN trong nhà trường và hoạt động ngoại khóa ở các đơn vị để có cơ
sở đánh giá và định hướng điều chỉnh việc thực hiện sao cho đạt kết quả tốt hơn.
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2. Các trường cấp THPT
- Triển khai việc dạy học tích hợp lồng ghép nội dung PCTN theo đúng
quy định (soạn – giảng, thực hiện đúng các yêu cầu về tích hợp - lồng ghép,
phân công giáo viên….).
- Sử dụng, bảo quản các loại tài liệu phục vụ cho việc dạy học tích hợp
lồng ghép một cách hiệu quả, thiết thực.
- Sử dụng nguồn kinh phí được cấp phát theo đúng mục đích, đúng
nguyên tắc tài chính.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn,
vướng mắc, các trường phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrHTX – điện
thoại 0257.3842.044) để được hướng dẫn và xử lí kịp thời./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các trường cấp THPT;
- www.phuyen.edu.vn;
- Lưu: VT, GDTrHTX.

Ngô Ngọc Thư
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