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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh
Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở; phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp
luật của Trung ương, của tỉnh có hiệu lực thi hành và những văn bản mới được
ban hành, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công
chức trong Sở.
Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến căn bản trong
nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức. Đổi mới
nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác tuyên truyền, gắn công tác PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành,
bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, là nhiệm vụ thường xuyên của
cơ quan. Đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên.
2. Yêu cầu.
Việc triển khai công tác PBGDPL bám sát Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo
điều hành của tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù
hợp với trình độ, nhận thức của CBCC và gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ quan. Tăng cường công tác phối hợp trong PBGDPL.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác PBGDPL
theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh, thực hiện triển khai các nhiệm vụ PBGDL
theo kế hoạch đã xây dựng và báo cáo kết quả theo định kỳ 6 tháng, 01 năm.
Thực hiện việc tuyên truyền các nội dung theo định hướng hằng quý của Sở Tư
pháp. Phối hợp trong việc xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục
pháp luật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật.

1.2. Tiếp tục triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản
hướng dẫn thi hành, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng và lĩnh
vực quản lý.
1.3. Triển khai có hiệu quả văn bản thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau khi được ban hành)
1.4. Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp; các văn bản pháp luật mới ban hành
trong năm 2019, 2020; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới được thông
qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
1.5. Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức các quy định
của pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức; đất đai; phòng,
chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực
phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường
bộ; quản lý trật tự xây dựng; an ninh, quốc phòng; phòng, chống mua bán người;
chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;
các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các Nghị
quyết của HĐND về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội...
1.6. Tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán
bộ, công chức về các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo
đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; các quy định của pháp luật về thực
hành, tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy;
khiếu nại, tố cáo; các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; các văn
bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành.
Tổ chức học tập, thực hiện thường xuyên Chỉ thị 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 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 hoá" trong nội bộ.
1.7. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo
quy định của Luật PBGDPL trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu
vùng xa, biên giới. Tập trung tuyên truyền các quy định liên quan đến các văn
kiện pháp lý về biên giới; chủ quyền biên giới lãnh thổ, các chế độ, chính sách,
các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng đặc thù.
1.8. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật mà dư
luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy
định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật,
pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2020.
1.9. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm, nội dung, chính sách
về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trương,
nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
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1.10. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các Đề án PBGDPL theo Quyết
định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề án phổ biến giáo dục
pháp luật khác.
1.11. Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018 của Bộ tư
pháp quy định Bộ tiếu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
1.12. Tham gia hưởng ứng cuội thi, hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, phòng, chống ma túy.
1.13. Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
Tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2020 tại cơ quan theo chủ đề và định hướng nội dung, hướng dẫn
của Hội đồng phối hợp bằng các hình thức và nội dung phù hợp, hiệu quả.
1.14. Thực hiện tổng kết Kế hoạch số 01-KHPH/BCĐCCTPHĐPHPBGDPL khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên.
1.15. Tiếp tục rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật của cơ quan; nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật tại cơ quan.
1.16. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL
gắn với thực hiện kế hoạch số 1466/KH-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.
Đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức PBGDPL. Tăng cường đăng tải
cập nhật văn bản nội dung PBGDPL trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở,
nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
1.17. Bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL.
2. Hình thức tuyên truyền.
- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức
thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể.
- Tuyên truyền thông qua việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính,
việc in ấn phát hành Sổ tay biên giới, lịch treo tường, tài liệu tuyên truyền các văn
kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; việc đăng tải các
thông tin, tư liệu, hướng dẫn trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở.
- Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” hàng tháng.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam”.
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- Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thông qua hoạt động của báo
cáo viên, tủ sách pháp luật, các văn bản được lưu trữ trên mạng thông tin điện tử của
Tỉnh và của Sở, Bản tin đối ngoại của tỉnh và Bản tin nội bộ của Bộ Ngoại giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế
độ báo cáo theo quy định. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, Văn phòng Sở và
các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VP; VT.

GIÁM ĐỐC

Đinh Quang Tuấn
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