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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
Số: 125/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật,
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm
thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
1.1. Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát
hiện những khó khăn, vướng mắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL); đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật
trong thời gian tới.
1.2. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích
cực trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Yêu cầu
2.1. Việc tổng kết Luật PBGDPL phải được tiến hành nghiêm túc, khách
quan, thực chất, toàn diện; đảm bảo đúng mục đích và tiến độ đề ra, tiết kiệm,
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời đánh giá đúng kết quả thực hiện
các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật PBGDPL.
2.2. Bám sát Đề cương tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú
trọng phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật PBGDPL và các văn bản
hướng dẫn thi hành (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể.
2.3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong
quá trình tổng kết, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong
hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết.
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II. PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi, nội dung tổng kết
1.1. Phạm vi tổng kết:
a) Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tại tất cả các cơ quan,
tổ chức trên địa bàn tỉnh.
b) Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ tháng 01/2013 đến hết
tháng 6/2022.
1.2. Nội dung tổng kết: Theo Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Luật
PBGDPL và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và Phụ lục II).
2. Hình thức tổng kết
2.1. Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết thực hiện Luật
PBGDPL phù hợp.
2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật PBGDPL
vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI VIỆC TỔNG KẾT

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện Luật
PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành
1.1. Xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự; phát hành sản phẩm truyền
thông về kết quả thực hiện Luật PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL
tỉnh Tuyên Quang, Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2022.
1.2. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kết quả thực
hiện Luật PBGDPL trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2022.
1.3. Tổ chức sưu tầm, cung cấp tài liệu PBGDPL, phóng sự, băng, đĩa, video
clip, tư liệu, hình ảnh ....về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/8/2022.
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2. Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết
2.1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng báo
cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL (theo Đề cương và biểu mẫu gửi
kèm Kế hoạch này), gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/7/2022 để tổng hợp.
2.2. Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả 10 năm thực
hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày
10/8/2022.
3. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam
09/11/2022.
4. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
10 năm thực hiện Luật PBGDPL
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ
hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10
năm thực hiện Luật PBGDPL.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/9/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành; Ủy nhân nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm

tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tổng kết theo Kế hoạch này, chấp
hành đúng chế độ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển
khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật
PBGDPL trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp
theo quy định; phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật; tham mưu tổ chức Hội nghị
tổng kết theo quy định.
3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; thực hiện xét,
trình khen thưởng theo quy định.
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật
PBGDPL, tổng hợp báo cáo, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2022,
đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp chung./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
thực hiện
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đ ã ký)

Hoàng Việt Phương

5

