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KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15/01/2021 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 2021. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, các văn bản luật,
các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Trung
ương, của tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phát huy tinh thần trách
nhiệm đối với nghĩa vụ học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống;
tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
2. Yêu cầu
Việc tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ; có
trọng tâm, trọng điểm và chính xác nội dung của các văn bản QPPL, bằng nhiều
hình thức phù hợp với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động (như qua các cuộc họp, hội nghị hàng tháng, hàng quý của cơ quan...)
nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ
những nội dung cơ bản của các văn bản QPPL nói chung và những văn bản
QPPL liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Ngân sách nói riêng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới được ban hành
trong năm 2020, 2021 hoặc có hiệu lực thi hành năm 2021. Nội dung tuyên
truyền, phổ biến tập trung ưu tiên các Luật, Pháp lệnh như: Pháp luật bầu cử
Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại
kỳ họp thứ 10 gồm: Luật biên phòng Việt Nam, luật thỏa thuận quốc tế, luật lao
động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, luật bảo vệ môi
trường, luật cư trú, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành
chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống nhiễm vi rút gây
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)...; Các Nghị
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quyết của hội đồng nhân dân mới được thông qua gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ của ngành Tài chính; các văn bản QPPL, các chính sách, quy định dự kiến
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới liên quan đến lĩnh vực Tài chính
- Ngân sách và các nội dung tuyên truyền, phổ biến theo văn bản hướng dẫn của
cấp có thẩm quyền.
2. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực
hiện các chương trình, đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã
được ban hành và theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
3. Cử cán bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tập huấn
kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật năm 2021.
5. 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 về
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, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực thực hiện công tác
PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường PBGDPL qua
trang thông tin điện tử; cập nhật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ
liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
6. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2021 theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ
Tư pháp.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
1. Tổ chức hội nghị, học tập để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản pháp luật. Duy trì việc
PBGDPL lồng ghép thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt hàng tháng, quý
của cơ quan và các tổ chức đoàn thể.
2. Tuyên truyền, phổ biến thông qua một số hình thức khác như: Photo
các loại tài liệu, văn bản QPPL gửi tới các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở
để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu triển khai thực
hiện; khai thác trên mạng internet, trang thông tin điện tử, mạng TDOFFICE của
cơ quan...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Văn phòng sở chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình,
nội dung; chuẩn bị tài liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm
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bảo theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị Hội trường, khánh tiết theo các nội dung của
Chỉ thị, Nghị quyết cần quán triệt, học tập.
2. Giao cho Thanh tra Sở chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo
quy định.
3. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tăng cường quán triệt
tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm chỉnh các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động của Sở chủ động nghiên cứu, thực hiện tốt
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tập trung về những nội dung
liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động thuộc cơ quan, đơn vị, của ngành
quản lý.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2021 của Sở Tài
chính./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc sở (BC);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTra.
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