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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác  

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phố biến giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và lao động; Luật 

Phổ biến giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban 

Chấp hành trung ương đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW...  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động về hệ thống pháp luật của 

Nhà nước ta. 

Phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả, nâng cao 

trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng, chính trị, 

đạo đức, lối sống, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự 

giác chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. 

2. Yêu cầu 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở thực hiện nghiêm 

chỉnh, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung, mục đích và hiểu được ý nghĩa của 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát định hướng, hướng dẫn của 

Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; đảm bảo có trọng tâm, 

trọng điểm, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật, triển khai 

đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung của kế hoạch. 

 

 



II. Mục tiêu, giải pháp 

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được 

tuyên truyền, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật. 

Thông qua hoạt động PBGDPL góp phần ngăn chặn các hành vi tham 

nhũng, lãng phí; hạn chế, giảm bớt khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và vi phạm pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới và đa dạng các hình thức 

PBGDPL. 

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công 

chức và báo cáo viên (khi có kế hoạch yêu cầu). 

III. Nội dung thực hiện 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

I Tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án của trung ương và của tỉnh 

1 

Tiếp tục triển khai Chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

2 

Tổ chức triển khai thực hiện các 

Chương trình, Đề án khác về Phổ biến 

giáo dục pháp luật của trung ương 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

II 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các 

luật, pháp lệnh, văn bản mới thông 

qua trong năm 2019 và 2020; các 

chính sách, quy định pháp luật có nội 

dung liên quan đến: cải cách hành 

chính, phòng chống tham nhũng, lãng 

phí; hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố 

cáo, bảo vệ môi trường; phòng chống 

cháy nổ.... 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

III 

Tập trung tuyên truyền các chính 

sách, quy định pháp luật về cải cách 

TTHC, cải cách tư pháp...các quy 

định liên quan trực tiếp tới quyền, 

nghĩa vụ của cá nhân  

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

IV 

Triển khai hiệu quả “Ngày pháp luật” 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

nam năm 2020 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Quý III/2020 

(đặc biệt từ 

ngày 1/11 đến 

9/11/2020) 

V 

Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL theo Thông tư số 

03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy 

định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 



công tác Phổ biến giáo dục pháp luật. 

VI 

Tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả 

Tủ sách pháp luật và thực hiện việc 

cập nhật, số hoá các tài liệu lên Tủ 

sách pháp luật điện tử theo quy định 

tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

VII 

Rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật theo hướng dẫn chuyên sâu, 

chuyên biệt. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

1 

Tham gia cuộc thi Báo cáo vien, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng. 

Các 

phòng, 

đơn vị 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Khi có yêu 

cầu của cấp 

trên 

2 

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng Phổ biến giáo dục 

pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật theo quyết 

định số 3147/QĐ-TTg ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

VIII 

Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực làm công tác quản lý nhà 

nước về phổ biến giáo dục pháp luật; 

chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng Phổ biến giáo dục pháp luật, cập 

nhật  thông tin, kiến thức pháp luật. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

IX 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong triển khai công tác Phổ biến 

giáo dục pháp luật và đa dạng các 

hình thức Phổ biến giáo dục pháp luật. 

Phòng 

Quản lý 

chuyên 

ngành 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

X 

Tập trung kiểm tra việc thực hiện 

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các 

Chương trình, Đề án của trung ương 

và của tỉnh. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 

XI 

Tham dự hội nghị trực tuyến về công 

tác dân vận trong thực thi pháp luật về 

hoà giải ở cơ sở theo kế hoạch. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Quý I/2020  

XII 

Tổng kết, đánh giá và nhân rộng các 

mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 

triển khai công tác Phổ biến giáo dục 

pháp luật. 

Văn 

phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên trong 

năm 2020 



IV. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung 

của kế hoạch này, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng 

hợp báo cáo lãnh đạo Sở. 

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành kịp thời cập nhật, phổ biến các thông 

tin liên quan đến việc triển khai thi hành các văn bản về công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật do trung ương và tỉnh ban hành trên Website của Sở. 

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời báo cáo các vấn đề vướng 

mắc, phát sinh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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