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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SNgV 
 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng  6  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật  

cho thanh, thiếu niên” năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc V/v thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020, Sở Ngoại 

vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả Đề án 

“ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 (Sau đây gọi là 

Đề án) ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, huy động các nguồn lực xã hội 

tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên nhằm tạo 

sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên gắn 

với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con 

người Việt Nam phát triển toàn diện. 

- Tổng kết, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, 

trung tâm và Đoàn thanh niên Sở trong hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu 

niên; bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị 

của địa phương; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề 

án khác về PBGDPL. 

- Việc PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu 

niên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở lựa chọn nội dung, 

hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng.  
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc thực hiện Đề án 

với chương trình, các đề án về PBGDPL có liên quan nhằm tiết kiệm nguồn lực. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tham mưu ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 

năm 2020 

- Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020. 

2. Tuyên truyền về công tác PBGDPL trên Cổng Thông tin - Giao tiếp 

điện tử và Bản tin Đối ngoại Sở 

- Đơn vị chủ trì:Trung tâm Thông tin đối ngoại & Xúc tiến viện trợ 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị, Chi đoàn Sở. 

- Thời gian thực hiện; Từ Quý II - Quý IV/2020. 

3. Tổ chức Hội nghị phổ biến GDPL cho thanh, thiếu niên tại Cơ quan 

-  Đơn vị chủ trì: Chi Đoàn Sở 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV/2020. 

4. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án lồng ghép Kế hoạch kiểm 

tra năm 2020 

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị, Chi đoàn Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020. 

4. Tổng kết, đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp triển khai thực 

hiện Đề án 

-  Đơn vị chủ trì: Chi Đoàn Sở 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Chi Đoàn Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí đã được 

phân bổ năm 2020 theo các quy định hiện hành. 
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Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh,thiếu niên” năm 

2020 của Sở Ngoại vụ. 

          

Nơi nhận: 

- LĐ Sở (c/đ); 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Chi đoàn Sở (t/h); 

- Lưu: VT, CĐ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Viết Sơn 
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