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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

 tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 

 giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp về 

việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa 

bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021”   

năm 2019 (viết tắt là Đề án), Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 

đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù 

hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần 

thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tăng cường hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại 

địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp, phổ biến kịp thời cho cán 

bộ, nhân dân các quy định pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm 

vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng hình thức PBGDPL linh hoạt, phù hợp góp phần 

thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.  

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện 

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021. 

- Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng 

tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn 

vị; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về PBGDPL và hoạt 

động khác có liên quan được phát động trong năm 2019. 
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- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương trong triển khai thực  hiện; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu 

quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành 

1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019. 

1.2. Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện Đề án năm 2019 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Quý III và IV/2019; 

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật, kiến thức pháp luật cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm 

vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án. 

2.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

2.2. Tổ chức  bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II//2019. 

3. Hướng dẫn và tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến 

thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông lần thứ III và cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân  

huyện, thành phố.   

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2019. 

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi của Đề án (quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, 

tài nguyên nước, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội 

khác; trật tự, an toàn giao thông) cho các đối tượng tại địa bàn trọng điểm 

về vi phạm pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải. 
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân  

huyện, thành phố.   

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

5. Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực  

thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường  

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

6. Biên soạn, sản xuất, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp 

luật về lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án 

Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật mới (sách hỏi đáp, tình huống pháp 

luật, tờ gấp pháp luật, câu chuyện pháp luật). Phổ biến tập trung về các lĩnh vực 

pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân tại địa bàn trọng điểm như hình sự, 

đất đai, môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình… 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố.   

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách 

có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng 

điểm về vi phạm pháp luật. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi, hướng dẫn; phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

này.   

3. Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phổ biến, giáo 

dục pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành 

cho các đối tượng của Đề án tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.  

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, 

giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường; tổ 

chức tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh 

trung học phổ thông lần thứ III do Bộ Tư pháp tổ chức. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động của 

Đề án tại địa phương; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong việc tổ chức thực hiện Đề án. 
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán 

bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành 

nghiêm pháp luật. Huy động các tổ chức tự quản, các mô hình đã có ở cộng 

đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi 

phạm pháp luật. 

7. Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo kết quả 

thực hiện Đề án năm 2019 cùng với báo cáo công tác PBGDPL, gửi Sở Tư pháp 

trước ngày 25/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư 

pháp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                   

- Bộ Tư pháp; (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các tổ chức CT-XH tỉnh;                thực hiện 

- Các sở, ban, ngành;                      

- UBND huyện, thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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