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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

 tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản  

quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 
 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 
tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây viết tắt là Đề án). Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 85/KH-
UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết 

định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”. 

2. Yêu cầu  

Triển khai Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, lồng ghép với việc 
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, 
viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo 

chính sách; tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; 
ban hành văn bản của Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 
truyền thông dự thảo chính sách. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 



- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

3. Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng tài liệu 
truyền thông dự thảo chính sách, gửi Sở Tư pháp cùng với hồ sơ đề nghị thẩm 

định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đăng tải trên Trang Thông tin điện 
tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 
luật và phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022. 

4. Các phòng, đơn vị, cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật xây dựng tài liệu truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy 

đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động để đăng tải trên Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và cung cấp cho các cơ quan 
thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện khi phát sinh. 

5. Căn cứ vào tình hình thực tế, các phòng, đơn vị, cá nhân được giao chủ 
trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với cơ quan thông tin, báo 

chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lựa chọn hình thức tổ chức truyền 
thông dự thảo chính sách đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo 
chính sách 

6.1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho đội 

ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương về 
kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự 
thảo chính sách, nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6.2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, công chức pháp chế các sở, ban, ngành; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền 
viên pháp luật xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng 

truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, 
hiệu quả. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 



- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Chủ trì và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Tổ chức 
đại diện cho doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cá nhân, 

tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, 
chuyên gia tham gia thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách. Khuyến 

khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức 
các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Sơ kết năm 2024, tổng kết năm 2027. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.  

2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 
pháp luật tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 
hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức 
truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 
Quang./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở;                       
- Các phòng, đơn vị, TT; 
- Phòng TP các huyện, TP; 
- Trang TTĐTPBGDPL, STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL  
(NT.Hiền). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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