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                                                                                                   KẾ HOẠCH  

                          Triển khai công tác phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2020 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 6/02/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về tăng cường  phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2020; Nhằm 

tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị quyết số 

209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường phổ biến 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. Sở Ngoại vụ ban hành  Kế hoạch triển 

khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 với các nội dung  sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các 

mục tiêu của Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND 

tỉnh về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, 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 trong cơ quan. 

- Nội dung bám sát yêu cầu của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, mục 

tiêu của Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND tỉnh, đồng thời gắn với nhiệm vụ 

công tác của Sở năm 2020. Đảm bảo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình 

thực tế tại đơn vị. 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường 

xuyên, kịp thời và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đơn vị trong cơ 

quan. 

II.  NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC 
1. Nội dung: 

 - Tập trung phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành, trong đó tập trung 

phổ biến các văn bản QPPL về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật chuyên 

ngành phục vụ công tác chuyên môn, pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ, 

của cán bộ, công chức, viên chức, quy trình thủ tục khi thực thi công vụ. 

-  Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thông tin về tình hình thi hành, chấp 

hành pháp luật. 

2. Đối tượng: 

 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; các cơ 

quan tổ chức có liên quan và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Hình thức: 

- Phổ biến trực tiếp thông qua hội nghị do Sở tổ chức, thực hiện lồng ghép 

với các cuộc họp giao ban, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp công đoàn, đoàn 

thanh niên của Sở; phổ biến giáo dục chuyên ngành thông qua công tác thanh, 

kiểm tra. 



- Phổ biến qua phần mềm quản lý văn bản, trên Cổng thông tin của Sở. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng, quản lý và khai thác 

hiệu quả Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác liên quan theo chỉ 

đạo của tỉnh 

- Tổ chức tự nghiên cứu pháp luật thông qua “ ngày pháp luật’’, qua các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với văn phòng, đơn vị có liên quan 

trong Sở căn cứ điều kiện thực tế, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, 

phổ biến phù hợp, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Văn phòng Sở tham mưu chuyển văn bản QPPL mới có liên quan đến 

cán bộ, công chức, viên chức trong Sở biết để nghiên cứu; đề xuất đảm bảo kinh 

phí triển khai thực hiện. 

3. Trung tâm thông tin và xúc tiến viện trợ cập nhật kịp thời văn bản 

QPPL mới ban hành lên cổng thông tin của Sở. 

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở kịp thời phổ biến, đôn đốc cán bộ, công 

chức, viên chức trong đơn vị mình chủ động nghiên cứu, cập nhật các văn bản 

QPPL mới ban hành có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật 

năm 2020, trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, các phòng, đơn vị 

phản ánh về Thanh tra Sở để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- GĐ, các PGĐ (c/đ); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Viết Sơn 
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